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ROK 2010 V REGIONÁLNÍM MUZEU V MIKULOVĚ 

 
 
Muzeum v Mikulově vykonává povinnosti, které vyplývají z poslání muzea provádět výzkum 
ve svěřené oblasti – okr. Břeclav, starat se o nárůst sbírkového fondu, dbát o zachování a zlepšo-
vání stavu sbírek a vystavovat a jinak zveřejňovat výsledky své práce. Dalším okruhem povinností 
je pečovat o svěřený nemovitý majetek – zámecký areál v Mikulově, Památník bratří Mrštíků 
v Divákách, archeologickou expozici v Dolních Věstonicích a nájemní dům v Mikulově. V ne-
bytových prostorách, vhodných pro společenská a odborná setkání, poskytuje muzeum mož-
nosti pronájmů jiným fyzickým a právnickým osobám. Ve všech těchto oblastech dostálo v ro-
ce 2010 muzeum svých závazků. 
Směrem k laické i odborné veřejnosti se muzeum prezentovalo programy, výstavami, koncerty, 
konferencemi i společenskými akcemi bohatě co do kvality i kvantity. Proto nás může těšit vy-
soká návštěvnost, kterou jsme s ohledem na projevy hospodářské krize ve společnosti v podstatě 
nepředpokládali.  
Tradičním a nejnavštěvovanějším muzejním programem je každoročně Májový víkend spojený 
s muzejní nocí na mikulovském zámku. Májový víkend 2010 byl jistě dobrým pokračováním 
úspěšné řady předchozích ročníků. Večerní program v zámeckém areálu byl ve znamení vystou-
pení šermířské a kaskadérské skupiny Štvanci. Divadelní tradici zámecké knihovny, jejíž prostor 
byl původně zámeckým divadlem, připomněl svým představením soubor Ensemble opera di-
versa. Muzejní noc s opravdovými hvězdami nám zprostředkovala hvězdárna ve Veselí nad 
Moravou – prostřednictvím dalekohledů instalovaných na terase saly terreny i poutavým a eru-
dovaným výkladem o noční obloze. Jako novinku představilo muzeum své lapidárium. Ve spo-
lupráci s Kabinetem divadelních studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity byl připraven 
program pro návštěvníky Májového víkendu v Divákách. Mimořádný ohlas zaznamenalo promí-
tání dokumentu o stavbě vodního díla Nové Mlýny v Dolních Věstonicích. Víkend byl završen 
programem v synagoze s vernisáží obrazů Josefa Císařovského a průvodním slovem Fedora 
Gála. 
Muzeum dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s mnoha organizacemi a institucemi při přípravě 
tradičních akcí, které jsou již samozřejmou součástí mikulovského kulturního života, ale svým 
významem a ohlasem jej již dávno přesahují. V roce 2010 to byl XXIV. ročník Mezinárodního 
kytarového festivalu, XVII. ročník Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“ a řada dalších 
akcí, jakými jsou například koncerty a vystoupení národopisného souboru Pálava, komorního 
orchestru Collegium Magistrorum. Opět bylo v letošním roce muzeum též hostitelem umělců 
a hostů koncertních vystoupení z cyklu Concentus moraviae. 
Výjimečným počinem roku 2010 bylo uspořádání mezinárodní archeologické konference, na 
níž se sjeli odborníci z celé Evropy. Význam akce deklaruje skutečnost, že sborník z konference 
bude publikován v prestižní britské vědecké řadě BAR International studies. 
Na regionální úrovni se prohloubila spolupráce se školami v rámci projektu Muzeum a škola 
pod zámeckou střechou. Ta byla zahrnuta i v projektu „Venuše z Willendorfu a Věstonická ve-
nuše“ realizovaném ve spolupráci s Dolnorakouskou zemskou akademií. 
Na poli péče o sbírky je třeba zdůraznit dobrou spolupráci s Vyšší odbornou školou restaurátor-
skou v Brně, díky níž bylo prakticky dokončeno restaurování souboru novokřtěneckých fajánsí, 
jež jsou součástí mikulovské archeologické sbírky. Spolupráce bude pokračovat restaurová-
ním další novokřtěnecké malované keramiky. Studentům VOŠR byl na oplátku na muzejních 
konzervátorských dílnách zajištěn prostor pro jejich praxi. 
V žádostech o dotace bylo muzeum úspěšné v oblasti restaurování – podařilo se získat dotace 
z programu ISPROFIN ministerstva kultury na restaurování jednoho z obrazů původní zámecké 
sbírky – a v oblasti služeb návštěvníkům, kde se úspěšně ucházelo o dotaci z Regionálního 
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operačního programu na projekt „Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multi-
mediálními audioprůvodci“. 
Stabilní spolupráce se v uplynulém roce odehrávala s místními kulturními spolky – Spolkem 
přátel židovské kultury, Muzejním spolkem a Spolkem přátel Mikulova. Dlouhodobými partnery 
muzea jsou též Židovská obec Brno, Židovské muzeum v Praze a Federace židovských obcí,  
s nimiž byly veškeré kontakty standardně pozitivní. 
Muzeum učinilo významný krok také v péči o zámeckou budovu – s ohledem na protipožární 
předpisy byly vyčištěny půdní prostory nad hlavní budovou zámku.  
V roce 2010 pokračovala příprava dvou velkých projektů – obnovy zámeckých záhrad (architekt 
– prof. Ing. Ivar Otruba, Csc.) a archeoparku v Pavlově (architekt – Ing. arch. Radko Květ). 
V roce 2010 se podařilo nejen naplnit veškeré muzejní standardy a vytvořit bohatý a přitažlivý 
program v rámci kultury regionu, ale také úspěšně zajistit celou řadu akcí svým významem 
region přesahující. 
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I. 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 

 

♦ SB ÍRKOTVORNÁ ČINNOST 

Práce se sbírkovým fondem se řídila směrnicí Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea 
v Mikulově ze dne 3. 1. 2008. 
 
 
S ELEKCE 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost zasedal 25. 3. a 26. 11. 2010. Doporučil koupit 13 sbír-
kových předmětů a jednu obsáhlejší sbírku zkamenělin pocházející převážně z katastru Mikulova, 
nedoporučil koupit jeden sbírkový předmět. 
 
TEZAURACE 

Byl proveden řádný zápis změn do Centrální evidence sbírek České republiky při Ministerstvu 
kultury ČR.  
Sbírky RMM byly průběžně rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumy, převody z jiných vědec-
kých ústavů a institucí, nákupy a dary. Muzeum tak získalo více než 2 400 sbírkových před-
mětů, které byly zapsány do chronologické evidence pod 95 přírůstkovými čísly.  
Archeologická sbírka RMM se rozrostla celkem o 1 234 předmětů, evidovaných pod 46 přírůst-
kovými čísly. Historickou sbírku rozšířilo 33 předmětů, zapsaných pod 12 přírůstkovými čísly. 
Textilní sbírku obohatilo 57 oděvních součástí, zapsaných pod 11 přírůstkovými čísly. Výtvarné 
umění bylo doplněno 7 uměleckými předměty, uvedenými pod 7 přírůstky. Sbírku dokumen-
tace moravského židovství (součást sbírky historie) obohatilo 84 předmětů (1 přírůstkové číslo). 
Do sbírky vinařství bylo zařazeno 70 předmětů, zapsaných pod 7 přírůstkovými čísly. Přírodo-
vědné sbírky (botanika, entomologie, paleontologie) byly doplňovány ve sběrné oblasti regionu 
sběrem i nákupem. Pod 4 přírůstkovými čísly bylo zapsáno cca 770 sbírkových předmětů. 
Fotodokumentací biotopů, rostlin a živočichů (sbírka negativy a diapozitivy) bylo získáno 58 
snímků. 
Správcové sbírek prováděli průběžně katalogizaci přírůstků. Sbírkové položky botaniky byly 
zkatalogizovány pod 219 inventárními čísly, entomologie pod 26, nové historie pod 17, vinařství 
pod 84, sbírky negativů a diapozitivů pod 4 čísly. Do druhého stupně evidence celkem tedy 
přibylo 350 čísel.  
 
 
PÉČE O S BÍRKY 

Správcové sbírek v rámci povinné každoroční inventarizace desetiny souboru movitých předmětů 
tvořících sbírku prováděli ověření fyzické existence sbírkových předmětů, porovnání inventa-
rizovaných předmětů se záznamem ve sbírkové evidenci a posouzení stavu sbírkových před-
mětů s ohledem na případnou potřebu preparace, konzervace či restaurování. 
Inventarizovány byly podsbírky uvedené v následující tabulce, revizí prošlo celkem 14 462 in-
ventárních čísel, které pokryly 24 922 sbírkových předmětů. 
Namátkovou kontrolu evidence a stavu sbírkových předmětů inventarizovaných v roce 2010 
provedla inventarizační komise v lednu 2011. Nezaznamenala žádné nedostatky, ve všech pří-
padech konstatovala dodržování směrnice Režim zacházení se sbírkou RMM. 
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REVIZE SBÍRKOVÉHO FONDU V RMM V ROCE 2010 

podsbírka index 
počet 

inventarizovaných 
čísel 

počet kusů 

 paleontologie  P 144 1 200 
 botanika  B, B(S) 138  2 500 
 archeologie  A 11 457  12 056 
 historie  bez indexu 797 4 810 
 výtvarné umění  bez indexu 746  746 
 knihy  MIK 819 2 093 
 písemnosti a tisky  bez indexu 144 1 300 
 drobné tisky  bez indexu 200 200 
 nová historie  NH 17 17 
 celkem  14 462 24 922 

 
Jednotlivé depozitáře byly odpovědnými odbornými pracovníky průběžně kontrolovány a in-
formace o stavu teploty a vlhkosti i veškerém pohybu v depozitáři byly řádně vedeny v depo-
zitárních knihách. Kontrolu dodržování depozitárního režimu řádně provedla inventarizační 
komise. 
Dle potřeby byly v depozitářích využívány odvlhčovače, případně zvlhčovače. Ve speciálně kli-
matizovaných výstavních vitrínách v synagoze a v Galerii Dietrichsteinů byla průběžně sledo-
vána a upravována relativní vlhkost prostřednictvím aktivního sorberu. 
Optimální podmínky pro historický knižní fond v zámecké knihovně byly zajišťovány tempero-
váním tak, aby v zimních měsících teplota neklesla pod 5 °C; v letních měsících byla místnost 
větrána přirozeným prouděním vzduchu otevřenými okny opatřenými mřížemi a byla velmi 
důsledně sledována vzdušná vlhkost. 
Havárie vodovodního potrubí, která v únoru postihla expoziční sály východního zámeckého kří-
dla a sklepní expoziční sál, způsobila problém i v depozitáři archeologie, kde do kontaktu s vo-
dou přišly také sbírkové předměty. Postižené sbírky byly uloženy do nových obalů a depozitář 
byl postupně vysušován. Historické obrazy instalované v expozici, které byly při havárii zasaženy 
vodou, byly odborně ošetřeny pracovníky Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně a uloženy 
v nezasažené části expozice. 
V červnu provedla firma Derato Znojmo dezinfekci depozitářů výtvarného umění, nábytku, zoo-
logie, entomologie a botaniky.  
Byla prováděna průběžná desinfekce herbářových položek vymrazováním. Tímto postupem se 
podařilo ošetřit zhruba polovinu botanické sbírky. 
Ze sbírky entomologie bylo 740 brouků opatřeno přírůstkovými a evidenčními čísly, nalepeno 
na lístky bylo cca 400 brouků ze sbírky B. Kunovského. 
Sbírka kovářských výrobků byla nově deponována ve druhém podlaží hlavní budovy. Do západ-
ního bastionu tohoto podlaží byla umístěna sbírka maleb vytříděných ze sbírky obrazárny. 
Dodavatelsky s dotací ISPROFIN Ministerstva kultury ČR byl PhDr. Pavlem Klimešem restau-
rován obraz mikulovského malíře J. J. Ostrovského Dietrichsteinská svatba roku 1515, namalo-
vaný roku 1691. 
Konzervační dílny RMM dokončily konzervaci artefaktů z barevných kovů pocházejících z archeo-
logického výzkumu z lokality Mikulov-Brněnská ulice (58 sáčků). Dále bylo konzervováno 
42 mincí a 7 předmětů z podsbírky vinařství. Pokračovala náročná konzervace chladných zbra-
ní. V expozicích bylo opraveno a konzervováno 24 obrazových rámů. V rámci spolupráce s Vyš-
ší odbornou školou restaurátorskou v Brně, navázané v předchozím roce, pokračovalo též kon-
zervování a restaurování vybraných keramických nálezů z archeologické sbírky – zejména 
novokřtěnských fajánsí a hrnčiny. Byla vyrobena forma pro odlití plastiky hlavy Maxmiliána 
Dietrichsteina a zhotoveny byly dva odlitky.  
Pokračovala digitalizace filmů ze sbírky muzea. V roce 2010 se podařilo takto zpracovat tři filmy.  
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Výpůjčky 

V roce 2010 muzeum realizovalo 22 výpůjček sbírkových předmětů. Evidence smluv o nich byla 
centrálně vedena a kontrolována způsobem předepsaným výše uvedenou směrnicí. 
 
Sbírkové předměty půjčené z RMM za účelem výstavním 

Z předcházejícího roku či let trvající výpůjčky 
� Městské muzeum v Kloboukách u Brna: výpůjčka 101 archeologických sbírkových před-

mětů pro stálou expozici 
� Muzeum města Brna, Muzeum Prostějovska a Muzeum Boskovicka: postupná výpůjčka 

7 kachlů z archeologických sbírek na putovní výstavu „Krása, která hřeje“ 
� Obec Pasohlávky: výpůjčka 4 předmětů pro archeologickou expozici v ATC Merkur 
� Národní památkový ústav Praha (zámek Valtice): výpůjčka 3 předmětů na výstavu „Pretim 

laborum non vile − Rytíři řádu zlatého rouna na Moravě“ 
� Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: výpůjčka14 archeologických sbírkových předmětů 

a 24 kopií na výstavu „Antika − Ke kořenům Evropy“ 
 

Výpůjčky z roku 2010 
� Národní památkový ústav Brno: výpůjčka 23 předmětů z historické sbírky na výstavu „Osob-

ní hygiena šlechty“ 
� Moravské zemské muzeum: výpůjčka 47 předmětů ze sbírky archeologie na výstavu „Poklady 

Moravy – příběh jedné historické země“ 
� Muzeum umění Olomouc: výpůjčka dvou knih ze zámecké knihovny na výstavu „Olomouc-

ké baroko“ 
� Národní památkový ústav Brno: výpůjčka 5 předmětů z historické sbírky na výstavu „Kryštof 

Pavel Liechtenstein – Castelcorn a Morava v časech třicetileté války“ 
� Muzeum Brněnska: výpůjčka 3 předmětů ze sbírek archeologie na výstavu „Jihomoravský 

kraj, poklady, tradice, inspirace“ 
� Etnografický ústav MZM Brno: výpůjčka obrazu na výstavu „Bály, plesy“   
� Masarykovo muzeum v Hodoníně: výpůjčka 4 sbírkových předmětů na výstavu „Císař Fran-

tišek Štěpán Lotrinský a holíčská fajáns“  
� Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě: výpůjčka dvou filmů („Podlužácké hody 

v Lanžhotě“ a dokument Petra Kudely „Vody a kopce“) pro přehlídku muzejních filmů 
Musaionfilm 2010  

 
Sbírkové předměty půjčené vědeckým institucím a vysokým školám za účelem studijním 
� Archeologický ústav AV ČR Brno: výpůjčka 9 archeologických sbírkových předmětů (zá-

půjčka z roku 2009) 
� Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně: výpůjčka 526 herbářových položek  
� Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy university v Brně: výpůjčka archeologických 

sbírkových předmětů 
� Univerzita Palackého v Olomouci: výpůjčka archeologických sbírkových předmětů 
� Archeologický ústav AV ČR Brno: výpůjčka archeologických sbírkových předmětů 
� MZM Brno: výpůjčka 2 předmětů ze sbírky paleontologie 
 
Sbírkové předměty půjčené za účelem restaurování 
� Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně: výpůjčka 10 archeologických sbírkových před-

mětů (výpůjčka z roku 2009) 
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� Vyšší odborná restaurátorská škola v Brně: výpůjčka souboru keramiky z archeologických 
sbírek 

� PhDr. Pavel Klimeš (restaurátor, Pouzdřany): výpůjčka dvou obrazů 
 

 
 
ODBORNÁ KNIHOVNA A FOTOARCHIV 

Odborná knihovna, zaměřená vedle vzdělávací literatury na literaturu regionální, vinařskou  
a judaika, byla v roce 2010 doplněna o 174 knihovních jednotek. Všechny přírůstky byly řádně 
zapsány do přírůstkového seznamu, zpracovány do katalogů a uloženy. Koncem roku 2010 ob-
sahoval knihovní fond 19 764 knihovních jednotek. Součástí fondu jsou konzervační výtisky, 
které jsou ukládány ve zvláštním depozitáři. 
Zabezpečení výpůjček, prezenčně i formou meziknihovní výpůjční služby, probíhalo plynule 
dle potřeb uživatelů. V muzejní odborné knihovně je registrováno celkem 58 uživatelů – z řad 
zaměstnanců 27, z veřejnosti  31 čtenářů. Počet registrovaných výpůjček činil k 31. 12. 2010 
celkem 2 181 titulů, z toho absenčních 2120. 
V roce 2007 získalo muzeum grant z Ministerstva kultury ČR na digitalizaci týdeníku Nikols-
burger Wochenschrift a jeho záznam na mikrofilm. Tento projekt se podařilo v roce 2010 úspěšně 
dokončit. Na serveru Regionálního muzea v Mikulově je nainstalován systém KRAMERIUS, 
který umožňuje zpřístupnění periodika v knihovně RMM a také v pracovnách odborných pra-
covníků muzea. Nejstarší ročníky týdeníku Nikolsburger Wochenschrift jsou ve spolupráci 
s Národní knihovnou Praha zpřístupněny na internetu. 
V roce 2010 pokračovala postupná rekatalogizace titulů stahováním záznamů ze Souborného 
katalogu ČR. V roce 2010 byly zrekatalogizovány monografie s přírůstkovými čísly 18 600 až 
19 500. Čárový kód byl v rámci revize přidělen jedné pětině fondu knihovny RMM. 
 
 
 
 
♦ PREZENTACE 

Regionální muzeum představuje ve svých prostorách na zámku řadu stálých expozic a sezon-
ních výstav, od Židovské obce Brno má pronajatu synagogu v Mikulově, v níž je instalována 
expozice s židovskou tematikou, dále spravuje archeologickou expozici v Dolních Věstonicích 
a Památník bratří Mrštíků v Divákách, pečuje o zámecký park a buduje zde botanickou zahradu. 
 
 
EXPOZICE 

Zámek Mikulov 

Expozice v prostorách zámku byly rozděleny do čtyřech tematických okruhů:  

� Okruh I – historie: 
expozice Od gotiky po empír 
Galerie Dietrichsteinů 
Zámecká knihovna 

� Okruh II – vinařství: 
expozice Zámecký sklep (s obřím sudem) 
expozice Tradiční vinařství na Moravě 
Galerie lisů 



 11 

� Okruh III – výtvarné umění: 
Rudolf Gajdoš – Sál předků 
Galerie Wenze Grılla 
galerijní expozice „dílna“  
(představuje díla uplynulého ročníku Mikulovského výtvarného sympozia) 

� Okruh IV – archeologie: 
expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou 

 
Synagoga v Mikulově 

expozice Mikulov a moravští Židé 
 
Dolní Věstonice 

expozice Věk lovců a mamutů 
 
Diváky 

Památník bratří Mrštíků 

 
Před zahájením nové sezóny byly provedeny repase všech expozic a dlouhodobých výstav. 
Stávající expozice Galerie Dietrichsteinů byla doplněna o novou vitrínu s renesančním oděvem 
Václava Viléma Popela z Lobkowicz (1592–1626), vitrína s rokokovým šatem Marie Anny z Diet-
richsteina, rozené Khevenhüllerové (1705–1764), byla reinstalována. 
Po úpravě a instalaci vstupní místnosti bylo nově otevřeno lapidárium. 
Odborní pracovníci zpracovali texty provázející muzejními expozicemi na mikulovském zámku 
a archeologickou expozicí v Dolních Věstonicích, které budou prostřednictvím audioprůvodců 
od příští sezony přinášet informace návštěvníkům muzea. 
Oddělení historie pokračovalo v práci na ideovém záměru nové expozice – Sběratelství Diet-
richsteinů. 
Pokračovalo dlouhodobě plánované průběžné osazování botanických záhonů v přírodní expozici 
květeny Mikulovska a Hustopečska v botanické zahrádce zámeckého parku. V botanické a rů-
žové zahradě byla nově založena jihomoravská květinová předzahrádka. V rámci obnovy zá-
mecké zahrady bylo vykáceno 10 stromů. Na naučné procházkové cestě parkem bylo k bylinám 
a stromům instalováno 45 nových informačních tabulek. Pro potřebnou údržbu zámecké za-
hrady a pro její další úpravy byly vypracovány žádosti k projektům „Stabilizace opěrných zdí 
areálu zámku jako prevence sesuvů a skalních řícení“ a „Obnova zahradních teras barokové 
zahrady u zámku v Mikulově“.   
 
Zápůjčky pro expozice 

Dlouhodobé zápůjčky sbírkových předmětů, které jsou součástí expozic RMM, jsou řádně smluv-
ně ošetřeny, centrálně vedeny a kontrolovány způsobem předepsaným výše uvedenou směrnicí. 
 
Instituce a osoby poskytující dlouhodobé zápůjčky 
� Vlastivědné muzeum v Olomouci: zápůjčka 14 předmětů do expozice Památníku bratří 

Mrštíků v Divákách 
� Muzeum umění v Olomouci: zápůjčka portrétu Aloise Mrštíka do expozice Památníku bratří 

Mrštíků v Divákách 
� Městské muzeum v Kloboukách u Brna: zápůjčka 35 sbírkových předmětů do expozice 

Památníku bratří Mrštíků v Divákách 
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� Moravská galerie v Brně: zápůjčka 228 sbírkových předmětů do expozice „Od gotiky po 
empír“ 

� Moravská galerie v Brně: zápůjčka 3 sbírkových předmětů do „Galerie Dietrichsteinů“ 
� Mercedes Dietrichstein: zápůjčka významného souboru předmětů do „Galerie Dietrich-

steinů“ 
� Archeologický ústav AV ČR Brno: zápůjčka souboru 150 předmětů – kopií i originálů – 

do archeologické expozice „Věk lovců a mamutů“ v Dolních Věstonicích 
� Národní muzeum v Praze: zápůjčka jednoho sbírkového předmětu do archeologické ex-

pozice „Věk lovců a mamutů“ v Dolních Věstonicích 
� Židovské muzeum v Praze: zápůjčka 23 sbírkových předmětů pro expozici „Mikulov a mo-

ravští Židé“ v mikulovské synagoze 
� Židovská obec Brno: zápůjčka 5 sbírkových předmětů pro expozici „Mikulov a moravští 

Židé“ v mikulovské synagoze 
 
 
VÝS TAVY 

Sezonní výstavy v Regionálním muzeu v Mikulově 

♦ Dr. Karel Jüttner (16. 2. 1883–2. 12. 1959) 
Výstava při příležitosti jubilea prvního ředitele muzea, všestranné a uznávané osobnosti, 
jenž položil základy dnešní instituci 
25. 9. 2009 – 10. 5. 2010 

♦ Vladimír Železný – Můj Eretz 
Výstava fotografií – emoce i všední život v záběrech z židovského, křesťanského i islámského 
Jeruzaléma 
1. 4.–30. 5. 2010 

♦ Brněnská silnice – Historická procházka v obrazech z Vídně do Brna 
Panelová výstava – věnovaná staré brněnské silnici, v kontextu s její přestavbou na 
dálnici Brno–Vídeň 
9. 4.–13. 6. 2010 

♦ Textilní paleta – Mixtum compositum 
Výtvarná výstava 
15. 4.–16. 5. 2010 

♦ Krása a užitek – grafické listy 17. století ve sbírce Regionálního muzea v Mikulově 
Výběr z nejstarších grafických listů dietrichsteinské sbírky – portréty evropských 
osobností, veduty, mapy ilustrace bible 
28. 5.–31. 7. 2010 

♦ Josef Císařovský – Židovské hřbitovy v Hostouni, cyklus Násilí 
Výstava obrazů v synagoze, pořádaná pod záštitou senátora pana Karla Schwarzenberga 
30. 5.–18. 7. 2010 

♦ Milan Novotný – V ohrožení 
Výstava obrazů 
10. 6.–31. 7. 2010 

♦ Utajená sbírka 
Výstava obrazů ze sbírky Spotřebního družstva Jednota Mikulov 
10. 6.–31. 7. 2010 
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♦ Jindřich Štreit – Tak blízko, tak daleko 
Dokumentární snímky zachycující život v Čečensku a v uprchlických táborech v Ingušsku 
v srpnu 2003 – krátce po válečném konfliktu s ruskou armádou 
23. 7.–30. 9. 2010 

♦ Dagmar Štrosová a Lenka Sýkorová – Hladiny 
Výstava recyklovaného skla a grafiky 
6. 8.–30. 9. 2010 

♦ Jiří a Martina Netíkovi – Sochy 
Výstava dřevěných plastik 
7. 8.–12. 9. 2010 

♦ Krásy zahrad 
Ivar Otruba – zahrady, Pavel Kostrhun – sochy 
Zahradní architekt a sochař představují svá díla v plánech, fotografiích, modelech 
9. 9.–31. 12. 2010 

♦ Obrazy fantazie Jan Konůpek 
Výstava grafiky 
16. 9.–31. 12. 2010 

 
Zápůjčky pro výstavy 

Pro výstavu „Utajená sbírka“ byl zapůjčen soubor uměleckých předmětů z majetku Spotřebního 
družstva Jednota v Mikulově.  
Pro výstavní účely byl od Význačné kolegiátní kapituly se sídlem v Mikulově zapůjčen soubor 
14 plastik křížové cesty, umístěných původně v kostele sv. Václava v Mikulově, jenž se v sou-
časné době opravuje. 
 
 
 
♦ INTERPRETACE 

 
PUBLIKAČNÍ ČINNOS T 
 
MATERIÁLY REALIZOVANÉ REGIONÁLNÍM MUZEEM V MIKULOVĚ 
 
• Redakční zpracování a realizace publikace 

Dolní Věstonice – Pavlov 
Místo: jižní Morava 
Čas: 30 000 let“  
 
Autor: Jiří A. Svoboda 
Ilustrace: Pavel a Pavla Dvorští 
Redakce: Stanislava Vrbková 
Grafické zpracování: Zdeněk Halla 
 
Populárně-vědecká publikace je souhrnem dosavadních poznatků o světoznámém sídelním areálu 
Dolní Věstonice – Pavlov, jenž proslavil už Karel Absolon svým nálezem Věstonické venuše. Autor 
zde zpracoval současné poznatky získané během systematických a záchranných výzkumů za posled-
ních devadesát let. Shrnuje význam tohoto areálu v procesu šíření anatomicky moderního člověka 
(Homo sapiens) do Evropy a zániku posledních neandertálců. Podává přehled jednotlivých nalezišť 
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pod Pálavou, sleduje vývoj tamní krajiny v době ledové a otázky každodenního života lovců ma-
mutů (výživa populace, demografie, sídelní strategie, sídliště a obydlí, suroviny a nástroje, kera-
mika, umění, pohřbívání). 
 
Publikace byla vydána též v samostatných verzích v anglickém a německém jazyce. 

 

• Realizace foto-leporela „Mikulov – zámek“ (zámek a muzeum) 

• Realizace foto-leporela „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“ (k stejnojmenné expozici) 

• Vydání pohlednice navržené výtvarníkem Petrem Zubkem „Moře pro Mikulov“ (k stejnojmen-
né zvukové instalaci v rámci 16. ročníku MVS „dílna“ ´09) 

• Realizace výstavního katalogu „Josef Císařovský – Židovské hřbitovy v Hostouni, cyklus Násilí“ 

 

 

SPOLUÚČAST REGIONÁLNÍHO MUZEA NA REALIZACI JINÝCH VYDAVATELSKÝCH, 
VÝSTAVNÍCH A  AUDIOVIZUÁLNÍCH  PROJEKTŮ 

• Spoluúčast při realizaci informačního letáku o Mikulově – projekt Památky moravsko-slo-
venského pomezí 

• Spoluúčast při realizaci letáku „Regionální muzeum v Mikulově“ v rámci projektu Top 
výletní cíle na jižní Moravě 

• Spolupráce s Národním památkovým ústavem v Brně při přípravě výstavy „Poklady Moravy“ 
v Národním muzeu v Praze 

• Zpracování letáku „Židé v Mikulově“ pro Městský úřad Mikulov 

• Spolupráce při realizaci „Diáře 2011“ pro Jihomoravský krajský úřad 

 
PUBLIKOVÁNÍ V MATERIÁLECH JINÝCH ORGANIZACÍ 

• BRICHTOVÁ, D. 2010: katalogová hesla pro: Michal Konečný edd., Kryštof Pavel z Liech-
tensteinu-Castelcornu a Morava v časech třicetileté války, Brno.  

• KOUDELA, M. 2010: katalogová hesla pro: Michal Konečný edd., Kryštof Pavel z Liech-
tensteinu-Castelcornu a Morava v časech třicetileté války, Brno. 

• RIGASOVÁ, M. 2010: Přírodní rezervace Šibeničník u Mikulova jako součást kulturní 
krajiny. Malovaný kraj roč. XLVI, č. 3, s. 26. Malovaný kraj roč. XLVI, č. 5, s. 30.  

• RIGASOVÁ, M. 2010: Jazzman Karel Kraugartner. Mikulov – město v krajině. 

• MUSIL, P. – MACHÁČEK, P. – MUSILOVÁ, Z. – PAVELKA, K. – PODHRÁZSKÝ,  M. 
2010: Počet hnízdících párů kormorána velkého v roce 2010, Aythya, roč. 3, s. 97–98. 

• MACHÁČEK, P. 2010:  spoluautor kapitol čáp bílý, tenkozobec opačný, Lednické rybníky, 
Střední nádrž Vodního díla  Nové Mlýny. In: Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal 
V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů, přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí 
v letech 2005–2007. Praha. 
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• VRBKOVÁ, S. 2010: Obří sud na Mikulovském zámku. In: Technické památky. České 
kuriozity IV, Praha, s. 26. 

• VRBKOVÁ, S. 2010: Mikulov – město s vůní jihu, Grand Moravia magazín, roč. 2, s. 36. 

 
 
 
MUZEJNÍ PROGRAMY 
 
Májový víkend a muzejní noc na zámku 

 28.–30. května 2010 
 
Muzejní noc 2010 na mikulovském zámku byla již tradiční – šestá v pořadí, návštěvníkům přá-
telská – s volným vstupem, trochu pohádková – díky zámecké atmosféře – a trochu akční – díky 
historickým soubojům, lákavě divadelní – s operou v zámecké knihovně – i příjemně nostal-
gická – při swingu na zámecké terase. A standardně přívětivá – s přípitkem s bílou paní na 
dobrou muzejní noc. Jejími návštěvníky byli jako vždy příznivci muzea, s nimiž se pravidelně 
potkáváme na většině akcí konaných v zámeckých prostorách, ale také mimomikulovští občané, 
kteří si již zařadili mikulovskou Muzejní noc do svého ročního kulturního programu. A to, že 
přibývá na této akci čím dál více malých dětí a školní mládeže, je pro nás dobrou vizitkou a jistě 
také závazkem – vychovat a udržet si partnery, pro něž muzeum a kultura obecně bude aktivní 
součástí života.   
Na víc než čtyři sta návštěvníků zhlédlo letošní program, který se snažíme držet tradičně, ale 
přinést i něco nového. K těm osvědčeným částem programu patřilo „Divadlo na nádvoří“ v pro-
vedení Divadelní a kaskadérské skupiny Štvanci s představením o Marii Terezii a „sedmileté 
válce“, se souboji i historickými tanci, které se střídalo s „Divadlem v knihovně“. Tu obsadil 
soubor Ensemble Opera Diversa s minioperou Mluvící dobytek – částí hororového triptychu  
z Pardubicka pro hoboj, klarinet, violu, fagot, mužský sbor a pardubické přízraky. Nenudili se 
diváci, muzikanti ani herci a snad ani mikulovské přízraky. 
Novinkou byla „Domácí hvězdárna“ v sale terreně s ředitelem hvězdárny ve Veselí nad Moravou 
Mgr. Lubomírem Kazíkem, jeho kolegy a hvězdářskými dalekohledy. Díky zamračené obloze 
se sice hvězdy nad Mikulovem nemohly předvést v celé své nádheře, avšak promítnutý film 
vše napravil. 
„Malý noční band“ byl víc než jen koncert skvělého Junior Big bandu – swing-jazzrockového 
orchestru ZUŠ Brno-Veveří. S nezapomenutelnými melodiemi doprovázejícími májovou noc 
procházeli návštěvníci zámeckými expozicemi či nabírali sil a dobré nálady při stáncích s občer-
stvením. Půlnoční přípitek v zámeckém sklepení a setkání s bílou paní byl nejen rozloučením 
s muzejní nocí 2010, ale pozváním na tu další opět za rok. 
Májový víkend pokračoval sobotním programem v májově rozvoněné zámecké zahradě, kterou 
návštěvníky slovem provedla botanička muzea a hudbou pozdravil Junior Band ze Základní 
umělecké školy Mikulov. 
Již potřetí byl součástí Májového víkendu také program v Dolních Věstonicích. Kromě volné 
prohlídky expozice Věk lovců a mamutů byl návštěvníkům promítnut film „Vody a kopce“–  
dokument Petra Kudely z roku 1979 zachycující počátek výstavby monstrózního Vodního díla 
Nové Mlýny. Ohlas diváků ohlédnuvších se do „své“ krajiny třicet let zpět byl nečekaný, leč 
pochopitelný. 
Podruhé zavítal Májový víkend také do Divák do Památníku bratří Mrštíků, tentokráte se scénic-
kým čtením z dopisů bratří Mrštíků v podání studentů Kabinetu divadelních studií Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  
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Nedělní odpoledne patřilo mikulovské synagoze a vernisáži výstavy obrazů proslulého umělce 
Josefa Císařovského. Výstava „Židovské hřbitovy v Hostouni“ a cyklus „Násilí“ byla spojena 
s trojicí slavných osobností – kromě autorovy také s knížetem Karlem Schwarzenbergem, jenž 
výstavu zaštítil, a Fedorem Gálem, jenž ji uvedl. Program v synagoze důstojně doprovodil 
koncert komorního orchestru ZUŠ Mikulov Collegium Magistrorum a příjemně doplnil šoulet 
z židovské kuchyně Spolku přátel židovské kultury v Mikulově. 
Programy Májového víkendu 2010 v průběhu třech dní navštívilo úctyhodných 700 hostů. 
 
 
Muzeum a škola pod zámeckou střechou 

V roce 2008 zahájilo muzeum program s názvem „Muzeum a škola pod zámeckou střechou“, 
jenž si klade za cíl netradiční formou přiblížit kulturu a historii regionu žákům základních škol 
z Mikulova a blízkého okolí. V roce 2010 proběhly dvě části tohoto projektu – po „Tajemství Věs-
tonické venuše“ pátrali žáci v expozici „Věk lovců a mamutů“ v Dolních Věstonicích a v prů-
běhu sedmi dnů se zde vystřídalo celkem deset tříd s 216 dětmi; za „Tajemstvím římské mince“ 
se v průběhu pěti dní spolu se skupinou historického šermu Marcomania vypravilo sedm tříd 
se 138 dětmi. 
 
 
Od adventu k Hromnicím 
Jak prožívali toto období naše prababičky a pradědové, na to vzpomněli v mikulovském muzeu 
a spolu s Pálavskými seniory z Folklorního sdružení Pálava uspořádali na zámku tematický večer 
s přednáškou, besedou, draním peří i vánočním pohoštěním. Návštěvníci se dozvěděli i více o tom, 
jak prožívali advent na Slovácku, na Horňácku i jinde a kdo byli sv. Lucie, sv. Mikuláš či sv. 
Ondřej. 
 
 
 
 
♦ KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST 

 
REGIONÁLNÍ ČINNOS T 
 
Přednášky a odborné služby pro školy 

• Evropsky významné lokality (EVL) na území Biosférické rezervace Dolní Morava a na 
území Hustopečska – pro Ekoklub při ZŠ Valtická ulici v Mikulově     

• Rozmanitost květeny Mikulovska – pro Ekoklub při ZŠ na Valtické ulici v Mikulově   

• Exkurze na evropsky významné lokality na území Biosférické rezervace Dolní Morava a na 
území Hustopečska (Skalky a Paví kopec u Sedlece, Slanisko u Sedlece, Pavlovské vrchy, 
zámecký park a botanická zahrada zámeckého parku v Mikulově), Chráněná krajinná úze-
mí Falkensteinska (Gesund Land um Laa, NP Leisserberge)  

 
Přednášky a odborné služby pro veřejnost 

• Užití rostlin panonských květnatých trávníků volné krajiny Mikulovska v kompozici baro-
kové zámecké zahrady v Mikulově – pro BOKU Wien  

• Muzeum vesnice Niedersulz a jeho květinové předzahrádky – pro Muzejní spolek Mikulov 
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• Habsburská šlechta a osvícenství – přednáška Ivo Cermana, historika z Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, pro Muzejní spolek v Mikulově 

• Přednášky spojené s prohlídkou expozice k dějinám Význačné kolegiátní kapituly sv. Vá-
clava v Mikulově „Verbo et exemplo“ umístěné na knížecí oratoři kostela sv. Václava 

• Přednášky spojené s prohlídkou zámecké knihovny 

 
Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi 

• Spolupráce RMM s Muzejním spolkem v Mikulově na přípravě společných projektů  

• Spolupráce s Význačnou kolegiátní kapitulou při proboštském kostele sv. Václava 

• Spolupráce se Spolkem přátel Mikulova  

• Spolupráce se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově  

• Spolupráce s Federací židovských obcí v ČR, resp. organizací Matana při přípravě rekon-
strukce Horní synagogy v Mikulově  

• Spolupráce s Turistickým informačním centrem Mikulov a Cestovní agenturou Merlin – pro-
hlídky městem a židovskou čtvrtí 

• Spolupráce s odbory životního prostředí Mikulova a s Biosférickou rezervací Dolní Morava 
ve věci obnovy krajiny na jižním a východním okraji Mikulova 

 
 
Koncerty a jiné kulturní akce 

Koncerty, při nichž bylo Regionální muzeum pořadatelem či spolupořadatelem: 

28. 05. 2010 Ensemble Opera Diversa – miniopera Mluvící dobytek (v rámci Májového 
víkendu na zámku) 

30. 5. 2010 Koncert komorního orchestru ZUŠ Mikulov Collegium Magistrorum 
(v rámci Májového víkendu na zámku) 

04. 06. 2010 X. jazzový večer na počet Karla Krautgartnera (Klub Karla Krautgartnera, 
město Mikulov, Český rozhlas Brno) 

4.–10. 7. 2010 Koncerty v rámci Mezinárodního kytarového festivalu 

20.–27. 08. 2010 Koncerty v rámci klavírních kurzů (Základní umělecká škola Mikulov) 

15. 10. 2010 Pavel Šporcl a Romano Stilo (Mikulovská rozvojová s. r. o.) 

28. 11. 2010 Adventní koncert (Národopisný spolek Pálava) 
 

Další kulturní akce, při nichž bylo RMM pořadatelem či spolupořadatelem:  

13. 03. 2010 Výstava vín Mikulovské oblasti (Moravín Mikulov) 

10. 04. 2010 Křest katalogu „dílna“ (město Mikulov) 

21. 05. 2010 Mladé víno odchází (Moravín Mikulov) 

12. 11. 2010 Svěcení vína (Moravín Mikulov) 
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AKCE NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU 

 
Regionální muzeum v Mikulově jako spolupořadatel: 

XXIV. Mezinárodní kytarový festival 
Pořádá Kytarový festival, o. s., a Regionální muzeum v Mikulově 
4.–10. 7. 2010 
Součástí XXIV. ročníku MKF bylo 14 koncertů, mistrovské třídy, kurzy, semináře, výstavy. 
 
XVII. Mikulovské výtvarné sympozium – „dílna ´10“ 
Pořádá město Mikulov a Regionální muzeum v Mikulově 
17. 7.–14. 8. 2010 
 
11. ročník klavírních kurzů „Audaces fortuna iuvat“ 
Pořádá Základní umělecká škola Mikulov pod záštitou města Mikulova a Filharmonie Brno 
20.–27. srpna 2010 
 
Mezinárodní odborný archeologický seminář „Theory and method in archaeology of the 
Neolithic (7th – 3rd millenium BC)“ 
Seminář zabývající se teoretickými a metodologickými aspekty bádání v období neolitu a eneo-
litu, uspořádaný ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, se konal za účasti odborníků z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, 
Maďarska a Ukrajiny. 
26.–27. 10. 2010 
 
 
♦ VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST 

 
ARCHEOLOGIE 

V roce 2010 bylo Regionálním muzeem v Mikulově provedeno celkem 18 záchranných archeo-
logických průzkumů. Z celkového počtu záchranných akcí byla pouze jedna pozitivní (Popice 
– „Na pískách“: stopy osídlení z mladší doby bronzové a doby laténské).  
Ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně byl uspořádán seminář zabývající se teoretickými a metodologickými aspekty bádání  
v období neolitu a eneolitu. 
 
HIS TORIE 

Koncem roku 2010 byly internetové stránky muzea rozšířeny o významnou kapitolu – Dietrich-
steinové v Mikulově (životopisné údaje jednotlivých členů rodu, též v kontextu s dějinami Mi-
kulova). Dále pokračovala práce na projektu věnovaném sběratelství Dietrichsteinů – studium 
účtů z doby Ferdinanda Dietrichsteina. V katalogu sbírky grafiky byl zpracován rukopis kata-
logových hesel 1. části – 17. století. 
Pokračovaly  práce na Historickém atlase Mikulova, který bude vydán Historickým ústavem 
AV ČR, v.v.i. 
Pokračoval výzkum dějin zámecké knihovny. 
Výzkum židovské historie Mikulova se zaměřil na osobnost hluchoslepého filozofa a básníka 
Hieronyma Lorma, objevitele dotykové abecedy pro hluchoslepé. Žádost o nadační příspěvek 
z Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH) na realizaci výstavy „Hieronymus Lorm“ a pro-
gramu spojeného s ní byla úspěšná.  
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PŘÍRODOVĚDNÝ VÝZKUM 

Zoologie 

V roce 2010 pokračoval dlouhodobý průzkum – monitorování ptactva Lednických rybníků a No-
vomlýnských nádrží: sčítání ptáků na Lednických rybníků proběhlo třicetkrát, Novomlýnských 
nádrží dvanáctkrát. Část výsledků z předcházejícího monitoringu byla publikována v: HORA, J. 
– BRINKE, T. – VOJTĚCHOVSKÁ, E. – HANZAL, V. – KUČERA,  Z. eds. (2010): Moni-
toring druhů, přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. Praha: AOPK 
ČR, 2010 i jako příspěvek v sborníku Regionálního muzea RegioM 2010. 
Pokračoval dlouhodobý monitoring všech hnízd čápů bílých na okrese. V průběhu roku bylo 
kontrolováno 60 hnízd, z nichž bylo 48 obsazeno. Část výsledků z tohoto výzkumu byla publi-
kována ve výše uvedené publikaci (Hora et al. 2010). 
 
Botanika 

V roce 2010 pokračoval botanický a krajinný výzkum regionů Mikulovska-Falkensteinska a Hu-
stopečska (hraniční hřeben Mikulov–Valtice, Kamenný vrch a Lipiny, Louky pod Kumstá-
tem) – byly realizovány sběry rostlin a semen a prováděna fotodokumentace. Výsledky výzkumu 
jsou obsahem výsledkových zpráv. 
Pokračoval výzkum Evropsky významné lokality Natura 2000 – povodí Mušlovského potoka, 
Včelínku, Mlýnského potoka.  
Dále pokračoval dlouhodobý terénní a archivní výzkum krajiny s tématem „podíl novokřtěnců 
při utváření obrazu krajiny Mikulovska-Falkensteinska“ 
 
 
 
♦ PROPAGACE 

♦ Účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně – prezentace Regionálního muzea i kon-
gresového centra 

♦ Prostřednictvím propagačních materiálů účast na veletrzích cestovního ruchu v rámci pro-
pagace města Mikulova (Praha, Moskva, Varšava ad.) 

♦ Propagace muzea v časopise Dovolená pro Vás (tiskovina určená k distribuci na veletrzích 
cestovního ruchu a dále rozesílaná na 30 000 adres vybraným čtenářům) 

♦ Propagace muzea v magazínu Grand Moravia (léto/jaro 2010/2011) 

♦ Propagace muzea spojená s nabídkou pronájmů společenských prostor v zahraničním ma-
gazínu CAT Magazine Production Manager 

♦ Propagace vybraných výstav a expozic v časopise Art and antiques 

♦ Propagace muzea na internetovém vyhledávacím portálu kdykde.cz 

♦ Propagace muzea spojená s nabídkou pronájmů společenských prostor na internetovém vy-
hledávacím portálu www.ProstoryProAkce.cz 

♦ Propagace muzea spojená s nabídkou pronájmů společenských prostor na turistickém vy-
hledávacím portálu www.CZeCOT.com 

♦ Propagace instituce v místním, regionálním i celostátním tisku formou pozvánek na muzejní 
akce a článků informujících o aktivitách muzea – články byly dle možností redakcí zveřej-
ňovány v následujících denících, přílohách, časopisech a jiných informačních materiálech: 
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MF Dnes, Lidové noviny, Rovnost, Moravský jih, Břeclavsko, Nový život, Zpravodaj MěÚ 
Mikulov, Hlas Pálavy, Moravské listy 

♦ Informace o významných muzejních akcích byly součástí kulturního kalendáře a informač-
ního letáku Kulturní léto v Mikulově 2010 vydávaných Městským úřadem v Mikulově. 

♦ Příležitostná propagace muzea a jeho aktivit pro regionální televizi RTA a Český rozhlas 
Brno 

♦ Prezentace instituce a aktuální informace o muzejních akcích – průběžně aktualizované we-
bové stránky RMM 

 
 
 
♦ PLNĚNÍ POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

Povinnost poskytování veřejných služeb vyplývá z § 10a zák. č. 122/2000 Sb., v platném znění. 
V odst. 2, písm. a)–e) jsou vymezeny standardizované veřejné služby a povinnosti poskytova-
telů při zajišťování jejich rozsahu a struktury. V rámci povinnosti každoročně zpřístupnit sbírku 
nebo sbírkové předměty realizovalo muzeum v roce 2010 třináct výstav, které byly náležitě 
propagovány ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách muzea i prostřednictvím 
rozesílaných pozvánek na vernisáže (viz str. 19–20). 
Tak jako každoročně i v roce 2010 muzeum uspořádalo celou řadu muzejních programů, které roz-
víjely a doplňovaly činnost výstavní, kulturně-výchovnou a vědecko-výzkumnou (viz str.15–19). 
Zpráva o činnosti muzea je každoročně uveřejněna na webových stránkách muzea a informace 
o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace jsou publikovány ve sborníku RegioM. Vý-
sledkem ediční činnosti muzea v roce 2010 bylo vydání jedné populárně-vědecké publikace 
ve třech jazykových mutacích a jednoho výstavního katalogu. Kromě těchto rozsáhlejších prací 
připravilo muzeum pro veřejnost řadu propagačních materiálů týkajících se aktivit muzea (viz 
str. 18–19). 
Odborné posudky a vyjádření byly zpracovávány průběžně dle požadavků a potřeb institucí – 
zejména v oborech archeologie, historie, botanika a zoologie. 
Standard ekonomické dostupnosti jsme plnili u návštěvníků příslušnými slevami, o nichž je uvá-
děna informace na webových stránkách muzea a v propagačních materiálech. 
Bezbariérový přístup do všech prostor muzea bohužel neumožňuje historický charakter objektu, 
bezbariérový vstup je umožněn pouze v případě expozic Galerie Dietrichsteinů, Od gotiky po 
empír, dále do části expozice Tradiční vinařství a vinohradnictví na Moravě a do části Kongre-
sového centra.  
 
 
 
♦ NÁVRHY A REALIZACE PROJEKTŮ – GRANTOVÁ ČINNOST 

♦ V roce 2008 se podařilo RMM jako projektovému partnerovi Niederösterreichische Landes-
akademie získat dotaci na projekt „Venuše z Willendorfu a Věstonická venuše“ v celkové 
výši 3 602 672 Kč. Projekt reflektuje výročí 100 let od objevu Willendorfské venuše a jeho 
cílem je poukázat na společnou kulturu a historii regionů Dolní Rakousko a jižní Morava. 
V roce 2010 se podařilo v rámci tohoto projektu vydat populárně-vědeckou publikaci ve 
třech jazykových mutacích a realizovat dvě exkurze pro studenty českých a rakouských 
škol. 
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♦ V roce 2007 získalo muzeum grant z Ministerstva kultury ČR s názvem Záchrana a zpřístup-
nění týdeníku Nikolsburger Wochenschrift, určený na digitalizaci tohoto týdeníku a jeho 
záznam na mikrofilm. V roce 2010 byl celý projekt dokončen. 

♦ Z dotačního programu ISPROFIN Ministerstva kultury ČR získalo muzeum částku 38 000 Kč 
na restaurování obrazu z původní zámecké sbírky. 

♦ V roce 2010 se muzeum úspěšně ucházelo o dotaci z Regionálního operačního programu 
na projekt „Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními audio-
průvodci“. 

 
 
 
 

♦ NÁVŠTĚVNOST REGIONÁLNÍHO MUZEA V MIKULOVĚ V ROCE 2010 

 

Návštěvníci RMM v roce 2010 
Počet osob 

(zaokrouhleno) 

návštěvníci zhlédnuvší expozice a výstavy RMM – 
registrovaní pokladnou 

73 700 

návštěvníci společenských akcí, vernisáží výstav,  
koncertů etc. 

3 500 

návštěvníci přítomní akcím při placených krátkodobých 
pronájmech 

36 100 

celkem 113 300 

 
 
Kromě platících návštěvníků strávilo v prostorách RMM v roce 2010 cca 3 500 dalších osob 
při společenských akcích, vernisážích výstav a koncertech (Májový víkend, koncerty kytarového 
festivalu, Národopisného souboru Pálava a Základní umělecké školy Mikulov, Mikulovské vý-
tvarné sympozium etc.) a cca 36 100 osob v rámci krátkodobých pronájmů nebytových prostor. 
V roce 2010 navštívilo Regionální muzeum v Mikulově celkem cca 113,3 tis. osob (srov. s ro-
kem 2009 = 95,7 tis. osob). 
 
Podrobněji viz příloha na str. 54 
 
 
 
 

♦ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ 

Činnost muzea v roce 2010 probíhala dle schváleného plánu práce pro rok 2010 a v souladu 
s organizačním řádem jako základním předpisem instituce, s pracovním řádem a se základ-
ními směrnicemi organizace. 
Porady vedení jako základní poradní orgán ředitele muzea se konaly s ojedinělými výjimkami 
pravidelně každé pondělí za účasti ředitele (Mgr. Petra Kubína), zástupkyně ředitele (Ing. Jany 
Souchopové), pracovnic ekonomického útvaru (Zdeňky Čechové, Jany Pickové), vedoucího 
útvaru muzejní práce (RNDr. Petra Macháčka, CSc.), vedoucího útvaru správy budov (Ivo Lá-
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níka) a zástupkyně Odborové organizace (Zdeňky Vaškové). Z porad byly vypracovávány zá-
pisy, archivované u ředitele a na pracovištích jednotlivých útvarů. 
Porady muzejního oddělení se konaly pravidelně každý týden a časově následovaly po poradách 
vedení, oddělení správy budov se scházelo denně při ranním předávání provozních informací. 
Odborová organizace vypracovala dodatky kolektivní smlouvy pro rok 2010. 
 
 
 
 

♦ OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTU 

Vyčištění půdy hlavní zámecké budovy  

O vyčištění půdy nad hlavní zámeckou budovou bylo rozhodnuto v rámci protipožárních opatření. 
Ve výběrovém řízení získala zakázku firma Labus Tomáš. Předmětem zakázky bylo odstranění 
zbytků dřevěných trámků, pilin, rozbitých střešních tašek a velké vrstvy prachu po celé ploše 
půdy. Na západní straně zámku byl umístěn uzavřený shoz, kterým se materiál spouštěl do kon-
tejneru. Dřevo bylo ztopeno v kotli na tuhá paliva v zámecké stolárně, zbytek byl umístěn na 
skládku. Bylo vyvezeno dvaadvacet kontejnerů odpadního materiálu.  
Celkové náklady, které byly zahrnuty do jedné faktury, činily 498 924 Kč. 
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II. 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OB LASTI 

 
Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2010 činil 29 úvazků. 
 
Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2010 

 
Počet zaměstnanců − fyzické osoby, včetně mateřské a povoleného neplaceného volna 

 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 
celkem 28 29 
muži 13 13 
ženy 15 16 
THP 21 22 
dělníci 7 7 
ZPS 4 5 

občané EÚ   
důchodci a pracující  
v důchodovém věku 

3 4 

 
 
Struktura pracovníků dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání k 31. 12. 2010 

Počet zaměstnanců – fyzické osoby 

vzdělání počet zaměstnanců celkem muži ženy 
základní 2 1 1 

vyučení bez maturity 8 5 3 
střední s maturitou 7 1 6 

vysokoškolské 12 6 6 
 
 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců  v roce 2010 

 
Nárůst počtu zaměstnanců v průběhu roku 2010 ve fyzických osobách: 

2 průvodkyně-uklizečky (expozice Dolní Věstonice − sezónní zaměstnanci) 
  13 průvodců (zámek Mikulov − sezónní zaměstnanci) 

1 průvodce (synagoga) 
1 správce depozitáře 
1 kurátor sbírkových a mobiliárních fondů 
1 historik 
1 technický pracovník 

 

Úbytek počtu zaměstnanců v průběhu roku 2010 ve fyzických osobách: 

  2 průvodkyně-uklizečky (expozice Dolní Věstonice − sezónní zaměstnanci) 
13 průvodců (zámek Mikulov − sezónní zaměstnanci) 
  1 průvodce (synagoga) 

    1 kurátor sbírkových a mobiliárních fondů  
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Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 

Stanovený limit mzdových prostředků na rok 2010 činil 7 245 000 Kč. 
Průměrný plat − 20 818 Kč 

Čerpání mzdových prostředků za rok 2010 činilo 7 248 543 Kč. 
Průměrný plat − 20 829 Kč 
 
Na překročení mzdového limitu o 3 543 Kč bylo použito prostředků z fondu odměn organizace. 
 
Stanovený limit na OON na rok činil 80 000 Kč. 
Čerpání za rok 2010 činilo 79 810 Kč. 
 
Struktura platových tříd a úvazků k 31. 12. 2010 
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pracovní  zařazení  

THP 12 1 40 171 30 ředitel 

 

THP 

 

11 5 
29 909 

 
17 

zástupkyně ředitele, kurátoři sbírek,  
rozpočtářka, pracovnice tech.-ekonomického 
rozvoje, hlavní účetní 

 

THP  

 

10 9 10 058 518 
kurátoři sbírek, technický zaměstnanec 
(365 kalendářních dní neplaceného volna, 
153 kalendářních dní mateřské dovolené)  

THP 9 2 19 829 29 konzervátorka, knihovnice 

THP 8 6 11 215 264 výstavář, správce depozitáře, 
konzervátor 

THP  4 1 2 872  průvodce Diváky,  0,2 úvazku – 12 měsíců 

THP 5 1 19 998  operátor inf. a komunikačních technologií 

D 7 2 20 010  klempíř, zedník 

D 6 1 16 940 18 truhlář 

D 3 4 13 795 88 manipulační dělník, uklizečky 

THP 2 2 50 044  sezónní dozorci na část roku 

THP 4 15 701 051 2 sezonní průvodci na část roku celkem 

 

Výše skutečných průměrných platů je ovlivněna dlouhodobou nemocností a stanoveným úvazkem. 

 

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za rok 2010 

Technicko-organizační činnost v oblasti PO a poskytování služeb v oblasti BOZP Regionální-
mu muzeu zabezpečuje servisní firma Ing. Ivo Štěpánek a Radek Horký, BPPO Servis (U Ne-
mocnice 2, Břeclav). Všichni zaměstnanci RMM se pravidelně účastní školení věnovaným před-
pisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování protipožárních předpisů. 
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Preventivní zdravotní péči zajišťuje pro Regionální muzeum závodní lékařka MUDr. Dagmar 
Horová (Mikulov). Každý nový zaměstnanec je povinen podstoupit vstupní prohlídku a všichni 
zaměstnanci dle určeného věku absolvují preventivní zdravotní prohlídku. 
 
V roce 2010 nebyl v muzeu žádný pracovní úraz. 
 

Pracovní neschopnost zaměstnanců v roce 2010 

Počet hlášených případů pracovní neschopnosti 
• způsobené nemocí – celkem  6, z toho 3 ženy  
• způsobené pracovním úrazem – celkem 0, z toho 0 žen 
• způsobené ostatními úrazy – celkem 2, z toho 2 ženy 
 
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti 
• způsobené nemocí – celkem 419, z toho  88 u žen 
• způsobené pracovním úrazem – celkem 0, z toho 0 u žen 
• způsobené ostatními úrazy – celkem 42, z toho  42 u žen 
 
Ošetřování člena rodiny bylo využito celkem dvakrát. 
Na rodičovské dovolené je jedna zaměstnankyně a jeden zaměstnanec je uvolněn pro výkon 
veřejné funkce. 
 
 
V Mikulově 11. 1. 2010 
Vypracovala: Ing. J. Souchopová 
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III. 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OB LASTI HOSPODAŘENÍ 

♦ III. 1. VÝNOSY 

VÝNOSY – k 31. 12. 2010                        příloha č. 15 
                  v tis. Kč 

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková org.  H l a v n í    č i n n o s t D o p l ň k o v á   č i n n o s t 

Skutečnost Skutečnost 

  
SÚ AÚ 

2009 2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

%  plnění 
upraveného 

rozpočtu 2009 2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

%  plnění 
upraveného 

rozpočtu 

Výnosy v tis. Kč                   

Tržby za vlastní výkony a za zboží               

Tržby za vlastní výrobky 601            

Tržby z prodeje služeb – vstupné   602300 2 127 2 353 1 400 168,07       

Tržby z prodeje služeb – nájemné   602400 1 376 959 600 159,83       

Tržby z prodeje služeb – ostatní   602410 0 33 0       

Tržby z prodeje služeb 602  3 503 3 345 2 000 100,09       

Výnosy z pronájmu 603 1 890 1 635 1 145 142,79   

Tržby za prodané zboží 604  436 528 200 264,00       

Aktivace    

Aktivace materiálu a zboží 621 529 20   

Ostatní výnosy           

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        

Ostatní pokuty a penále 642        

Platby za odepsané pohledávky 643        

Kurzové zisky 645        

Zúčtování fondů – fond rezervní – NFOH   648100 30       

Zúčtování fondů – fond rezervní   648300 306 195 919 21,22   

Zúčtování fondů – investiční fond  648400 126 1 330  1 200 110,83   

Zúčtování fondů – fond odměn    648300 4       

Zúčtování fondů – peněžní dar 648410 241   

Zúčtování fondů 648  703 1 529 2 119 72,16       
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Jiné ostatní výnosy   649000       

Jiné ostatní výnosy – archeologický výzkum   649300 89 72 50 144,00       

Jiné ostatní výnosy – náhrada škody – střechy   649400 21 29       

Jiné ostatní výnosy – balné 649500 2 1   

Jiné ostatní výnosy 649  112 102 50 204,00       

Úroky 662  19 3       

Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné pol.    

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 651 13   

Výnosy z nároků na prostředky SR     

Příspěvek na provoz - Kramerius   671300 70 63 70 90,00   

Příspěvek na provoz - Isprofin   671400 32    

Příspěvek na provoz – Norské fondy   671600 446    

Celkem 671  70 541 70 772,86   

Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC            

Příspěvek na provoz od zřizovatele   672300 13 854 14 158 14 158 100,00       

Příspěvek na provoz – vyčištění půdy  672400 499 500 99,80   

Vratka prostředků – Norské fondy  672501 - 446   

Příspěvek na projekt ROP – Venuše z Willendorfu  672600 304 2 662 2 998 88,79   

Příspěvek na provoz – Náročné restaurování  140   

Z rozpočtu JMK – Publikace Lednické rybníky   691200 470       

Z rozpočtu JMK – Oprava požárního vodovodu  691300 1 000   

Z rozpočtu JMK – Oprava východní terasy  691400 1 500   

Příspěvek od města – Římská mince 691920 7   

Příspěvek INTERREG III. 691930 -38   

Celkem 691  17 097 16 873 17 796 94,82       

Výnosy  celkem:     24 373 24 577 23 380 105,12
 
 

Sestavila dne 15. 2. 2011 Jana Picková  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 

Podpis:  Podpis: 
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Komentář k tabulce „Výnosy“

Výnosy roku 2010 byly vyšší, než RMM rozpočtovalo. Vyšších příj-
mů bylo dosaženo ze vstupného, z pronájmů nebytových prostor 
a služeb, které souvisejí s pronájmem (el. energie, úklid apod.). 
Výnosy byly povýšeny také převodem z rezervního fondu ve výši 
195 tis. Kč, převodem z investičního fondu na opravy hmotného ma-
jetku ve výši 1 330 tis. Kč.  
Od pojišťovny Kooperativa obdrželo RMM 29 tis. Kč jako náhradu 
škod. 
Vzhledem k lepšímu plnění vlastních příjmů provedlo RMM během 
roku změnu rozpočtu. 
 
Příspěvky od Jihomoravského kraje na rok 2010 na provoz: 

• příspěvek na provoz 14 158 tis. Kč 
• vratka příspěvku – Norské fondy - 446 tis. Kč 
• příspěvek na provoz – vyčištění půdy zámku 499 tis. Kč 
• účelový příspěvek – Venuše z Willendorfu 2 662 tis. Kč 
příspěvky celkem  16 873 tis. Kč 

 
Z dalších zdrojů RMM získalo: 

• dotaci ze státního rozpočtu v rámci národního 
programu Kramerius na zpřístupnění a záchranu 
novin a publikací 

63 tis. Kč 

• dotaci ze státního rozpočtu – Isprofin  32 tis. Kč  
celkem       95 tis. Kč 

 
 
 
 
 

Příspěvky a dotace na provoz Regionálního muzea v Mikulově 
(účet 671 a 672) činily celkem 17 414 tis. Kč. 
 
 
 
Plnění vlastních příjmů za rok 2010: 

rozpočet skutečnost % plnění 
5 514 tis. Kč 7 162 tis. Kč 129,89 

 
 
Plnění výnosů za rok 2010: 

rozpočet skutečnost % plnění 
23 380 tis. Kč 24 577 tis. Kč 105,12 

 
 



 29 

♦ III. 1. NÁKLADY 

Náklady – k 31. 12. 2010                 příloha č. 16 
v tis. Kč 

Regionální muzeum v Mikulově, přísp. org. H l a v n í    č i n n o s t D o p l ň k o v á    č i n n o s t 

Skutečnost Skutečnost 

 
SÚ AÚ 

2009 2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

%  plnění 
upraveného 

rozpočtu 2009 2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

%  plnění 
upraveného 

rozpočtu 

Náklady v tis. Kč             

Spotřebované nákupy           

Spotřeba materiálu – údržba   501300 179 216 110 196,36       

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby   501310 117 99 80 123,75       

Spotřeba materiálu – čistící prostředky  501320 56 70 60 116,67   

Spotřeba materiálu – fotomateriál   501330 10 3 10 30,00       

Spotřeba materiálu – pohonné hmoty, mazadla   501350 70 70 80 87,50       

Spotřeba materiálu – autopark   501360 2 3 10 30,00       

Spotřeba materiálu – pronájmy   501400 5 1       

Spotřeba materiálu – Kongresové centrum   501410 59 16 40 40,00       

Spotřeba materiálu – nákup DHIM   501500 279 248 100 246,00       

Spotřeba materiálu – nákup OE   501510 49 36 20 180,00       

Spotřeba materiálu – noviny, časopisy, CD   501600 55 39 40 97,50       

Spotřeba materiálu – na propagaci   501700 225 41 180 22,78       

Spotřeba materiálu – pro výstavní účely   501800 112 27 80 33,75       

Spotřeba materiálu – nadace NFOH   501850 22   

Spotřeba materiálu – Římská mince  501860 12   

Spotřeba materiálu 501  1 252 869 810 107,28       
Spotřeba energie – el. energie  502300 2 437 2 245 2 500 89,80       

Spotřeba energie – plyn  502400 64 66 80 82,50       

Spotřeba energie 502  2 501 2 311 2 580 89,57       
Spotřeba vody 503  62 63 70 90,00       

Prodané zboží 504  330 393 150 262,00       
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Služby           
Opravy a udržování  511300 332 1 023 1 120 91,34       
Opravy a udržování – dopravní prostředky  511310 11 21 30 70,00       
Oprava a udržování – malířské a natěračské práce  511320 105 76 100 76,00       
Opravy a udržování – tech. přístroje vč. revize EPS 511340 40 565 600 94,17   
Opravy a udržování – pronájmy   511400 59 21 50 42,00       
Opravy a udržování – Kongresové centrum 511410 193 73 100 73,00   
Opravy a udržování – v důsledku živelných pohrom 511300 38 24   
Opravy a udržování – oprava východní terasy  511700 1 547       
Opravy a udržování – oprava požárního vodovodu  511700 1 565       

Opravy a udržování 511  3 890 1 803 2 000 90,15       

   
Cestovné – tuzemské  512000 26 27 30 90,00       

Cestovné – zahraniční  512100 20 8 20 40,00       

Cestovné 512  46 35 50 70,00       
   

Náklady na reprezentaci 513  8 20 20 100,00       

   
Ostatní služby  518300 174 323 180 179,44       

Ostatní služby – přepravné  518310 210 40 50 80,00       

Ostatní služby – odvoz odpadu 518315 108 167 110 151,82   
Ostatní služby – poštovné 518320 25 34 25 136,00   

Ostatní služby – telefony  518325 165 191 170 97,06       

Ostatní služby – internet  518330 43 43 43 100,00       
Ostatní služby – nájemné placené RMM  518340 3 1 5 20,00       

Ostatní služby – revize BPPO, PO  518350 60 86 60 143,33       

Ostatní služby – údržba software, PC  518355 61 52 50 104,00       
Ostatní služby – fotopráce, xerox  518370 31 26 20 130,00       

Ostatní služby – školení zaměstnanců  518380 11 25 25 100,00       

Ostatní služby – k pronájmům ostatním 518400 2 14 10 140,00   
Ostatní služby – k nájmu KC (nájemce)  518410 183 166 200 83,00       

Ostatní služby – k nájmu KC (RMM) 518411 67 27 100 27,00   

Ostatní služby – nákup sbírek  518500 11 50 50 100,00       
Ostatní služby – udržování sbírek  518510 144 224 280 80,00       

Ostatní služby – digitalizace 518520 19 11 10 110,00   

Ostatní služby – zpracování archeolog. nálezů  518530 52       
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Ostatní služby – kresby archeologických nálezů 518535 6   

Ostatní služby – archeologický výzkum 518540 36   

Ostatní služby – propagační činnost  518610 67 166 50 332,00       
Ostatní služby – publikace, web  518620 21 13 30 43,33       

Ostatní služby – údržba parku a zahrady  518650 500 606 400 151,50       

Ostatní služby – stočné  518700 271 291 280 103,93       
Ostatní služby – koncept úpravy zám. parku 518810 134 4 100 4,00   

Ostatní služby – koncept archeoparku Pavlov 518820 36 26   

Ostatní služby – koncept multimediální průvodce 518830 25 56   
Ostatní služby – Venuše z Willendorfu 518840 301 2 658 2 998 88,66   

Ostatní služby – KRAMERIUS  518850 93 96 100 96,00   

Ostatní služby – Římská mince 518860 4 4   
Ostatní služby – vzdělávací pořady 518870 12   

Ostatní služby – vyčištění půdy zámku 518900 499 99,80   

Ostatní služby – poplatky rozhlas, TV (z r. 2009)  518230 15 15       
Ostatní služby – právnické služby (z r. 2009)  518260 12       

Ostatní služby – k výstavám (z r. 2009)  518350 169 50       

Ostatní služby – Lednické rybníky (z r. 2009) 518650 529   
Ostatní služby – katalog Gotika (z r. 2009) 518750 445   

Ostatní služby – NFOH (z r. 2009)  518800 73       

Ostatní služby – INTERREG III. A (z r. 2009)  518930 -38       

Ostatní služby 518  3 974 5 949 5 467 99,70       

     

Osobní náklady   9 631 10 195 10 203 99,92       
Mzdové náklady 521 521300 6 915 7 249 7 245 100,05       

Mzdové náklady OON RMM  521310 72 80 80 100,00       

Zákonné sociální pojištění 524  2 234 2 458 2 463 99,80       

Základní příděl do FKSP  527300 138 145 145 100,00       

Příspěvek na obědy  527310 212 220 240 91,67       
Pracovní pomůcky  527320 14 12 15 80,00       

Závodní preventivní péče  527330 4 6 15 40,00       

Náhrada mzdy za pracovní neschopnost 528300 42 25    
Daně a poplatky           

Daň silniční 531  5 5       

Daň z nemovitostí 532          
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Ostatní daně a poplatky 538  4 13 3 433,33       

            

Ostatní náklady            
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541          

Ostatní pokuty a penále 542          

Odpis pohledávky 543  38         
Úroky  544          

Kurzové ztráty 545          

Dary 546          
Manka a škody  547  30       

            

Jiné ostatní náklady  549300 8 22 20 115,00       
Jiné ostatní náklady – Kooperativa  549310 20 20 20 100,00       

Jiné ostatní náklady – pojištění  549350 170 204 200 102,00   

Jiné ostatní náklady 549  198 246 240 102,92   

            
          Odpisy, prodaný majetek, rezervy  

a opravné položky           
Odpisy dlouhodobého majetku 551  1 560 1 690 1 687 100,18       

Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku 552          

Úroky z úvěru – audioprůvodce 562 14     
Kurzové ztráty 563 63 60 105,00   

Bankovní poplatky 569 0 15 19 20 95,00   

Daň z příjmu  591  18 79       

Dodatečné odvody daně z příjmu 595 -12   

Náklady celkem:     23 532 23 785 23 380 101,73  
Poznámky: 
1) Vypracujte, prosím, s rozvedením jednotlivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. 
2) Upravený rozpočet znamená rozpočet po poslední změně rozpočtu do data, k němuž je tato příloha zpracována. 
3) Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů. 
 

Sestavila dne 15. 2. 2011 Jana Picková  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 

Podpis:  Podpis: 
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Komentář k tabulce „Náklady“ 
 
 

Důležité položky ovlivňující schválený rozpočet 
na rok 2010 (v tis. Kč) 

Změna 
(v tis. Kč) 

Schválený rozpočet 
2010 (v tis. Kč) 

Upravený 
rozpočet  

2010 (v tis Kč) 

Navýšení  
(v tis. Kč) 

Opravy a udržování  880 2 000 1 120 
Oprava EZS 500    
Oprava střechy na hlavní budově 400    
Oprava lustrů v expozici 150    

Oprava Försterovy brány 90    
Ostatní služby  2 469 5 467 2 998 
Projekt ROP – Venuše z Willendorfu 2 998    
     
Ostatní náklady   260 340 60 
V rámci projektu ROP vznikly kurzové rozdíly z plateb faktur 60    
     

 
 
 

Plnění nákladů za rok 2010: upravený rozpočet skutečnost % plnění 
 23 380 23 706 101,39 
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♦ III. 3. FINANČNÍ MAJETEK 

 
Uvedení stavů na bankovních účtech 

 
Regionální muzeum v Mikulově má zřízeny čtyři účty u KB v pobočce Mikulov: 
 

Název účtu Číslo účtu stav k 31. 12. 2010 
běžný účet 1430651/0100 680 649,53 
běžný účet – projekt ROP 43-6751490247/0100 174 150,76 
účet FKSP 107-1430651/0100 122 359,46 
účet – termínovaný vklad  35-3197570667/0100 3 002 475,71 

 
 
Zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP 

 243 −−−−  účet FKSP 412 −−−−  účet FKSP 
stav k 31. 12. 2010 122 359,46 128 018,50 
příspěvky na obědy  - 14 000,00  
úroky od KB  -1,96  
příděl do FKSP  19 661,00  
 128 018,50 128 018,50 

 
 

 
 
Ceniny 
 
• stav známek k 31. 12. 2010  2 317,00 Kč účet: 263100 Ceniny-známky 
 
• stav stravenek k 31. 12. 2010    42 000,00 Kč účet: 263300 Ceniny-stravenky 
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♦ III. 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2010                      příloha č. 17 
 

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace       

POHLEDÁVKY         v tis. Kč 
Po datu splatnosti 

Syntetický i analytický účet Celkem 
Do data 

splatnosti Celkem po 
splatnosti 

0–30 dnů po 
splatnosti 

31–60 dnů 
po 

splatnosti  

61–90 dnů 
po 

splatnosti  

91–180 
 dnů po 

splatnosti  

181–360 
dnů po 

splatnosti 

nad 360 
dnů po 

splatnosti 

Odběratelé 311000 100 28 44 8 20
Ostatní pohledávky – nájem  311100 10 10       

Ostatní pohledávky – Stalcon 311200 645      645

Provozní zálohy 314000 6 6       
Provozní zálohy – E.ON 314100 130 130       

Provozní zálohy – plyn 314110         

Provozní zálohy – časopisy 314200 3 3       

Celkem 894 177 44  8 665

          

ZÁVAZKY          v tis. Kč 
Po datu splatnosti 

Syntetický i analytický účet Celkem 
Do data 

splatnosti Celkem po 
splatnosti  

0–30 dnů po 
splatnosti 

31–60 dnů 
po 

splatnosti  

61–90 dnů 
po 

splatnosti  

91–180 
 dnů po 

splatnosti  

181–360 
dnů po 

splatnosti 

nad 360 
dnů po 

splatnosti 

Dodavatelé 321000 272 272        
Ostatní závazky – příspěvek 
odborové organizaci 

321100
1 1         

Přijaté provozní zálohy 324000 1 1       

Zaměstnanci 331000 201 201         

Sporožiro 333300 211 211              
Sociální pojištění 336100 155 155              

VZP 336200 53 53              
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ČPZP 336204 12 12              

Pojišťovna Ministerstva vnitra 336206 3 3              

Daň z příjmu PO 341000 79 79              
Daň z příjmu zálohová 342000 39 39              

Daň z přidané hodnoty 343000 65 65              

Náklady příštích období 381000 40 40       

Dohadné účty pasivní 389000 132 132       

Celkem 

 

Sestavila dne 15. 2. 2011 Jana Picková  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 
   
Podpis:  Podpis: 

 
 
 

Komentář k tabulce „Přehled pohledávek a závazků“ 

• Pohledávka ve výši 645 tis. Kč – Stalcon Trade, s. r. o., Znojmo: jedná se o nezaplacený dluh za archeologický výzkum provedený v roce 2004 
(620 tis. Kč dluh + 25 tis. Kč soudní poplatky). Pohledávka je vymáhána soudním řízením. 
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♦ III. 5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY 
Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE, STÁTNÍHO ROZPOČTU, 
STÁTNÍCH FONDŮ A ROZPOČTU JINÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV 

 
Dotace a příspěvky získané od zřizovatele: 

Provozní dotace Výše Čerpání 

příspěvek na provoz 14 458 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán 

účelová dotace na projekt Venuše z Willendorfu 2 998 tis. Kč zůstatek 331 tis. Kč 

účelová dotace na vyčištění půdy zámku 500 tis. Kč zůstatek 1 tis. Kč 

Dotace na provoz celkem 17 956 tis. Kč nevyčerpáno 332 tis. Kč 

 
Provozní dotace získané od zřizovatele byly využity ve výši 17 624 tis. Kč. 
 

Investiční dotace Výše Čerpání 

Dotace na investice – spolufinancování projektu 
ROP – Vybavení expozic Regionálního muzea  
v Mikulově multimediálními průvodci 

346 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán 

Dotace na investice – vypracování dokumentace – 
Archeologický park v Pavlově 

1 700 tis. Kč zůstatek 156 tis. Kč 

Investiční dotace celkem 2 046 tis. Kč nevyčerpáno 156 tis. Kč 

 
Dotace ze státního rozpočtu a jiné finanční zdroje: 

Dotace a dary Výše Čerpání 

dotace z Ministerstva kultury ČR na projekt Kramerius 63 tis. Kč 
byla v plné výši 

vyčerpána 

dotace z Ministerstva kultury ČR – Isprofin 32 tis. Kč 
byla v plné výši 

vyčerpána 

Dotace celkem            95 tis. Kč  
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♦ III. 6. INVESTICE 

• Vypracování dokumentace pro žádost z ROP NUTS 2 Jihovýchod na realizaci  
archeoparku v Pavlově 
 

V roce 2009 byla na Vypracování dokumentace pro žádost z ROP NUTS 2 Jihovýchod poskyt-
nuta dotace Jihomoravského kraje ve výši 1 700 000 Kč. Kvůli dlouhodobému řešení majetko- 
-právních záležitostí ohledně vybraného pozemku z ní však nebylo v daném roce čerpáno a dotace 
byla převedena do dalšího roku. V roce 2010 bylo vypsáno výběrové řízení na provedení pro-
jektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Náklady na vypracování doku-
mentace pro žádost z ROP NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu dosáhly v roce 2010 výše 
1 544 160 Kč. Současně byla zahájena jednání se stávající majitelkou pozemku o jeho výkupu 
a připravena smlouva o smlouvě budoucí. Odborná stránka projektu z hlediska archeologic-
kého byla od počátku konzultována s prof. Jiřím Svobodu, předním světovým odborníkem na 
mladší paleolit (gravettien). 
Příprava projektové dokumentace bude pokračovat i v roce 2011.  
 
• Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci 

 
Regionální muzeum v Mikulově získalo v roce 2010 dotaci z ROP NUTS 2 Jihovýchod ve výši 
4 273 146,79 Kč – předmětem projektu je pořízení multimediálních průvodců do expozic muzea 
v Mikulově a do archeologické expozice v Dolních Věstonicích. Pro muzeum v Mikulově bylo 
nakoupeno 80 ks multimediálních průvodců a pro expozici v Dolních Věstonicích 40 ks. Texty 
pro nahrávky byly přeloženy do šesti jazyků – anglický, německý, francouzský, polský, ruský 
a italský. Výklad je však určen i pro české návštěvníky. V nabídce jsou také speciálně upra-
vené nahrávky pro zrakově a sluchově postižené. V expozici v Dolních Věstonicích bylo umís-
těno bezpečnostní zařízení proti krádežím audioprůvodců – jednoduchý elektrický obvod lemující 
vstupní dveře, který bude zvukově signalizovat každý průchod s přístrojem. Celý projekt bude 
dokončen v roce 2011. 
Celkové náklady v roce 2010 činily 3 865 100 Kč.  
 
 

♦ III. 7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Regionální muzeum v Mikulově neprovádí žádnou doplňkovou činnost. 
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♦ III. 8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 
Výnosy celkem 24 577 215,20 
Náklady celkem 23 785 182,16 
Hospodářský výsledek 792 033,04 
 
 
 

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010  
                příloha č. 10 

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  v Kč 

 výsledek hospodaření před zdaněním 871 003,04  úhrada ztráty za předchozí léta   
 daňová povinnost -78 970,00  příděl do fondu odměn 158 406,00 

 výsledek hospodaření po zdanění 792 033,04  příděl do fondu rezervního 633 627,04 

 počáteční stav 792 033,04  celkem příděly 792 033,04 

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí: 
1. Pokrytí ztráty za předchozí léta 
2. Příděl do fondu odměn – fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % 

limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy.  
3. Příděl do fondu rezervního 

Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné 
zdůvodnění výše navrhovaného převodu. 
 

Sestavila dne 15. 2. 2011 Jana Picková  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 
   
Podpis:  Podpis: 
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IV. 
AUTOPROVOZ 

 

vozidlo 
počáteční stav 
tachometru  

v km 

konečný stav 
tachometru v 

km 

celkem 
ujeto km 

spotřeba pohonných 
hmot 

průměrná 
spotřeba na 

100 km 

Škoda Felicia 
BVI 88-73 

125  906 128  837 2  931 benzín Natural 95  
245  l 

8,35  l 

Vozidlo používáno k jízdám do terénu za účelem dokumentace přírody, k  záchranným archeologickým výzkumům atd.

 
Škoda Roomster 
3B9 3312 

61  705 78  022 16  317 benzín Natural 95 
1  462  l 

8,95  l 

Vozidlo používáno k přepravě osob, sbírkových předmětů, materiálu (zásobování). 

 
IFA Multicar –  
sklápěč 1,6 t 
BVA 56-09 

68  141 68  584 443 nafta  
61  l 

13,76  l 

Vozidlo používáno k přepravě stavebního materiálu, sbírkových předmětů, odpadu z areálu zámku - pojezd na 
krátké vzdálenosti. 

 

Ford Tranzit 
6B9 4113 0 2  693 2  693 

nafta 
289  l 10,73  l 

Vozidlo používáno k přepravě stavebního materiálu, sbírkových předmětů, odpadu z areálu zámku - pojezd na 
krátké vzdálenosti. 

 

Moto Cross 125 
1B 6612 11  281 15  475 4  194 benzín Natural 95 

143  l 3,42  l 

Motocykl používá pracovník přírodovědného oddělení k  terénnímu výzkumu - fotodokumentace přírody (ptactvo),
doprava v těžkém lesním a polním terénu. 

 

Vysavač listí  
Garland    

benzín Natural 95 
15  l  

Stroj je používán na úklid v areálu zámku. 

 
Sekačka trávy 
Mountfield 

   benzín Speciál 
10  l 

 

Stroj je používán správou Památníku bratří Mrštíků k úpravě zahrady a okolí domu (Diváky). 
 
Sekačka trávy 
Mountfield 

   benzín Natural 95 
15  l 

 

Stroj je používán správou muzea v Dolních Věstonicích k úpravě zeleně. 
 
Sněhová fréza 
TORO    benzín Natural 95 

20  l  

Sněhová fréza je používána k úklidu sněhu v areálu zámku. 
 

Opravy a údržba vozidel RMM 

Škoda Roomster, 3B9 3312 – servis 3 070 Kč, oprava 10 100 Kč, servis 5 034 Kč 
Škoda Felicia, BVI 88-73 – oprava 5 291 Kč, servis 5 071 Kč  
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V. 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OB LASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM  

 
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    280 000,00 Kč 
  

PZ k 1. 1. 2010 280 000,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2010 280 000,00 Kč 

 

 
 
013 – Software                 121 744 ,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2010 121 744,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2010 121 744,00 Kč 

 

 
 
018 −−−−  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    486 373,35 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2010 409 791,35 Kč 
Nákup nových DNIM - viz seznam 76 582,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2010 486 373,35 Kč 

 

 
 
021 −−−−  Stavby               99 040 301,01 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2010 99 040 301,01 Kč 
KZ k 31. 12. 2010 99 040 301,01 Kč 

 

 
 
022 −−−−  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí         14 069 023,58 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2010 13 577 112,58Kč 
nákup nových HIM – viz seznam 849 447,00 Kč 
vyřazení HIM  -357 536,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2010 14 069 023,58 Kč 

 

 
 
028 −−−−  Drobný dlouhodobý hmotný majetek           8 932 379,91 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2010 9 296 508,08 Kč 
nákup nových DHIM – viz seznam 174 304,35 Kč 
oprava účtování – převedení do OE -2058,00 Kč 
vyřazení DHIM -536 374,52 Kč 
KZ k 31. 12. 2010 8 932 379,91 Kč 
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031 −−−−  Pozemky             7 224 640,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2010 7 224 640,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2010 7 224 640,00 Kč 
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VI. 
PŘEHLED O TVORB Ě A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 

 
TVORBA PENĚŽNÍCH FONDŮ 

 
Peněžní fondy v roce 2010 v Regionálním muzeu v Mikulově byly vytvořeny: 
 
• rozdělením hospodářského výsledku 
• z odpisů 
• z povinného přídělu do FKSP 
• z účelových dotací na investice 
 
ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 

 
♦ 411 – Fond odměn      552 694,23 Kč 

Z fondu odměn bylo v roce 2010 čerpáno 3 543,00 Kč. 
   

PZ k 1. 1. 2010 387 922,23 
převod ze zlepšeného hospodářského výsledku 168 315,00 
čerpání na pokrytí mzdového fondu - 3 543,00 
KZ k 31. 12. 2010 552 694,23 

 

 

♦ 412 – FKSP       128 018,50 Kč 

Z FKSP bylo v roce 2010 čerpáno 134 388,00 Kč. 
 

PZ k 1. 1. 2010 117 436,50 
příděl do FKSP 144 970,00 
stravenky zaměstnancům - 93 128,00 
životní jubilea - 17 000,00 
kulturní akce - 24 260,00 
KZ k 31. 12. 2010 128 018,50 

 

 

♦ 413 – Fond rezervní 1 802 792,15 Kč 

z toho:  413500 – Fond rezervní 1 609 010,15 Kč 
  416500 – Fond rezervní – NF 1% ročně 193 782,00 Kč    

     

PZ k 1. 1. 2010 1 562 134,95 
převod ze zlepšeného hospodářského výsledku 673 263,80 
úhrada sankce - JMK -237 606,60 
čerpání fondu – úspora DPPO (r.2007-r.2009) - 195 000,00 
KZ k 31. 12. 2010 1 802 792,15 
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♦ 416 – Fond investiční 1 068 128,49 Kč 

V průběhu roku 2010 bylo z investičních prostředků pořízeno vybavení potřebné pro muzejní 
činnost v celkové ceně 577 327,00 Kč, na opravy HIM bylo použito 1 296 519,70 Kč, byly vy-
pracovány projekty v hodnotě 1 714 410,00 Kč. 
Nebyla vyčerpána dotace na investice ve výši 155 840,00 Kč.  
 

PZ k 1. 1. 2010 2 620 079,13 
Odpisy 1 689 806,06 
Dotace – Vybavení expozic RMM multimediálními průvodci 346 500,00 
Projekt ROP – Vybavení expozic RMM multimediálními průvodci - 346 500,00 
Zpracování projektu archeologického parku Pavlov - 1 544 160,00 
Zpracování projektu schodiště  - 78 000,00 
Brána do lapidária - 50 000,00 
Nové sociální zařízení u knihovny - 33 461,00 
Oprava EZS – expozice -505 392,70 
Napojení svodů vody na kanalizaci - 24 644,00 
Klempířské práce - 73 107,00 
Záchrana Försterovy brány  - 90 000,00 
Projekt Oslí dvůr (nová vinařská expozice) - 15 750,00 
Projekt obnovy zahrady (ROP) - 76 500,00 
Oprava lustrů   - 153 600,00 
Oprava WC u saly terreny - 34 836,00 
Oprava kanceláře archeologa - 23 999,00 
Závlahový systém - 147 366,00 
Oprava střechy  - 390 941,00 
KZ k 31. 12. 2010 1 068 128,49 

 

 

 
Fondy k 31. 12. 2010 byly finančně kryty. 
 
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů – viz příloha č. 14 na str. 50 
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VII. 
KONTROLNÍ ČINNOST 

 
Dle vnitřního předpisu JmKÚ Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvko-
vých organizací byla ke dni 1. 2. 2007 ředitelem Regionálního muzea v Mikulově vydána Směr-
nice RMM č. 1/2007 k realizaci zákona č. 320/2001 Sb. a Vyhlášky 416/2004 Sb., o finanční 
kontrole, která upravila předchozí směrnici „Kontrolní systém RMM“, vydanou ke dni 7. 1. 2003. 
Aktualizace dané směrnice byla provedena 2. 9. 2008. S účinností od 12. 1. 2009 byla tato směr-
nice znovu upravena. 
Uvedená směrnice stanovuje oblasti činností a povinností sledovaných kontrolním systémem 
a způsob provádění kontrol. Témata kontrol: 

1. Provádění finanční kontroly je upraveno Směrnicí o finanční kontrole z 12. 1. 2009, 
která stanovuje organizaci vnitřního kontrolního systému. 

2. Kontrola péče o sbírky je dána směrnicí Režim zacházení se sbírkou Regionálního 
muzea v Mikulově. Týká se fyzické inventarizace sbírek, sleduje smlouvy o zápůjčkách 
a evidenci. 

3. Kontrola dodržování pracovního řádu, který udává základní povinnosti zaměstnance 
a zaměstnavatele, je v kompetenci vedoucích oddělení. 

4. Kontrola dodržování plánu práce, vypracovávaného na každý rok, je v kompetenci 
vedoucích oddělení. 

Na základě Směrnice o finanční kontrole, jejíž součástí je i vnitřní kontrolní systém RMM, 
byl vypracován plán kontrol pro rok 2010 jako součást plánu práce. V něm byly zařazeny 
následující kontroly:  

A. Inventarizace zásob, finančního majetku, pohledávek, závazků, účtů aktiv a pasiv je daná 
Směrnicí pro inventarizaci majetku, závazků, která určuje i termíny provádění – k 31. 12. 2010. 
Inventarizace dlouhodobého majetku a majetku v operativní evidenci proběhla do 30. 11. 2010. 

B. Inventarizace sbírek je daná směrnicí Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea 
v Mikulově. K 30. 11. 2010 vyhotovila inventarizační komise ve složení Mgr. Miroslav 
Koudela, Zdeňka Vašková a RNDr. Petr Macháček jako předseda komise inventarizační 
zápis z namátkové kontroly v každé z oborových sbírek, jehož přílohou je soupis inven-
tárních čísel kontrolovaných předmětů, který vyhotovil správce oborové sbírky. 

C. Dodržování pracovního řádu průběžně kontrolovali vedoucí oddělení, kontrolu docházky 
potvrdili vedoucí oddělení Ivo Láník, RNDr. Petr Macháček a Zdeňka Čechová svým pod-
pisem na knize docházky každý poslední den v měsíci. 

D. Kontrola hospodaření organizace, která je daná každoročními průběžnými kontrolami eko-
nomického úseku. 

Plán kontrol pro rok 2009 a jeho vyhodnocení je uveden v příloze na str. 57.  

Inventarizace sbírek probíhala dle kapitoly Inventarizace sbírek směrnice Režim zacházení se 
sbírkou RMM v jednotlivých podsbírkách průběžně v rámci celého roku. Správci sbírek v rám-
ci povinné každoroční inventarizace desetiny souboru movitých předmětů tvořících sbírku pro-
váděli: 

� ověření fyzické existence sbírkových předmětů 
� porovnání inventarizovaných předmětů se záznamem ve sbírkové evidenci 
� posouzení stavu sbírkových předmětů s ohledem na případnou potřebu preparace, konzer-

vace či restaurování 
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Výsledky inventarizace vykázali správcové sbírek ve svých zprávách o činnosti a inventarizační 
komise pověřená ředitelem ve složení Mgr. Miroslav Koudela, Zdeňka Vašková a RNDr. Petr 
Macháček předložila k 30. 11. 2010 zápis o provedených inventarizacích u jednotlivých správ-
ců sbírek. 

 
Zhodnocení vnitřního kontrolního systému v RMM 

Ke dni 1. 2. 2007 byla ředitelem Regionálního muzea v Mikulově vydána Směrnice RMM č. 
1/2007 k realizaci zákona č. 320/2001 Sb. a Vyhlášky 416/2004 Sb., o finanční kontrole,  která 
upravila předchozí směrnici „Kontrolní systém RMM“, vydanou ke dni 7. 1. 2003. Tato směr-
nice byla 2. 9. 2008 aktualizována, od 12. 1. 2009 platí nová směrnice.  
Systém kontrol stanovený touto směrnicí je účinným opatřením pro zajištění efektivního a účel-
ného hospodaření organizace, daným zavedením systému předběžné, průběžné a následné kon-
troly. Organizačně je řešen použitím průvodního listu ke každé finanční operaci, který je ověřen 
příkazcem, správcem rozpočtu a účetní. Tento systém je v muzeu uplatňován již několik let a je 
možno konstatovat, že se všestranně osvědčil. V roce 2008 se začal používat nový tiskopis, 
jenž řeší předběžnou a následnou kontrolu, během roku 2010 do něj byla zahrnuta i následná 
kontrola. Předběžná řídící kontrola má dvě části: před vznikem závazku a po vzniku závazku. 
Předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazku vykonává příkazce operace a správce roz-
počtu. Předběžnou řídící kontrolu po vzniku závazku vykonává příkazce operace a účetní. Od-
povědnost za průběžnou řídící kontrolu má účetní. Po ukončení finanční operace je provedena 
následná kontrola.  
 
 
 
EXTERNÍ KONTROLY V RMM V ROCE 2010 
 
Veřejnosprávní kontrola ex-ante projektu Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově 
multimediálními průvodci 

� Kontrola projektu reg. č. CZ.1.11/2.2.00/06.00937 Vybavení expozic Regionálního 
muzea v Mikulově byla provedena Úřadem regionální rady dne 23. 3. 2010. Kontrolou 
nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 
Veřejnosprávní kontrola hospodaření 

� Kontrolu zaměřenou na plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků vyplývajících 
z protokolu o provedené kontrole č. 47/PO/09 provedl kontrolní a právní odbor Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje. Tato kontrola byla zahájena dne 7. 7. 2010.  Kon-
trolou realizace opatření přijatých k nápravě nedostatků bylo zjištěno, že nedostatky 
uvedené v protokolu č. 47/PO/09 byly v plném rozsahu odstraněny. 

Veřejnosprávní kontrola hospodaření  
� Veřejnosprávní kontrolu hospodaření  provedl odbor kultury a památkové péče Kraj-

ského úřadu Jihomoravského kraje dne 28. 6. 2010. Kontrola nezjistila žádná závažná 
pochybení. 

Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění 

� Kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, provádění  nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění 
provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav dne 27. 9. 2010. Kontrola 
neshledala žádné závady. 
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Veřejnosprávní kontrola správnosti použití prostředků veřejné finanční podpory poskyt-
nutých v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska   

� Kontrolu  správnosti použití prostředků veřejné finanční podpory poskytnutých v rám-
ci Finančních mechanismů EHP/Norska provedlo oddělení finanční kontroly Finan-
čního ředitelství v Brně ve dnech 10. 11. 2010  a  23. 11. 2010. Kontrolní skupina 
nezjistila porušení podmínek Rozhodnutí ani obecně platných předpisů pro použití 
finanční pomoci z Finančních mechanismů EHP/Norska a naznala, že Projekt byl 
realizován v souladu se žádostí o dotaci a Rozhodnutím. 

 
 

VIII. 
VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 

 
Ve dnech 1. 12.–3. 12. 2010 proběhla inventura předmětů HIM, DHIM a OE, které jsou v ma-
jetku Regionálního muzea v Mikulově. Inventura skladu MTZ, skladu publikací, cenin a pokladní 
hotovosti k 31. 12. 2010 byla provedena 3. 1.–7. 1. 2011, dokladová inventura účtů do 31. 1. 2011. 
Inventury provedly dílčí inventarizační komise podle příkazu ředitele Mgr. Petra Kubína ze dne 
23. 11. 2010. Bylo sestaveno osm dílčích inventarizačních komisí, jejichž jmenný seznam 
včetně podpisových vzorů jednotlivých členů je přílohou zápisu o provedené inventarizaci. Kaž-
dý předseda dílčí komise obdržel příkaz ředitele obsahující podrobné instrukce k  vlastnímu 
průběhu inventur, seznam dílčích inventarizačních komisí s vymezením osob, u kterých bude 
která komise kontrolovat svěřený majetek, dále číselník odpovědných osob a číselník míst. Ko-
mise byly mimo jiné upozorněny, aby kontrolovaly také stav použitelnosti předmětů a v případě 
jejich špatného stavu, morální nebo technické zastaralosti, a nebo pokud jsou již nepotřebné, 
aby doporučily jejich vyřazení. 
Vlastní inventury prováděly komise fyzickou kontrolou předmětů podle počítačových sestav, 
ve kterých byly předměty seřazeny podle zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců.  
Dne 23. 11. 2010 jmenoval ředitel muzea škodní komisi pro likvidaci rozdílů a vyřazení inven-
táře. Této komisi byly po uzavření inventur předány likvidační protokoly s návrhy na vyřazení 
předmětů. Likvidační komise během měsíce prosince 2010 návrhy vyhodnotila a dle vyhlášky 
č. 62/2001 Sb. zabezpečila likvidaci vyřazených předmětů. 
Hlavní inventarizační komise zkontrolovala úplnost zápisů jednotlivých dílčích komisí a návrhů 
na vyřazení předmětů z evidence. Byly zjištěny inventarizační rozdíly mezi hodnotou majetku 
v sestavách a hodnotou majetku v účetnictví u HIM ve výši 135 372 Kč. Tento rozdíl vznikl 
zvýšením účetní hodnoty majetku nezanesené do inventárních sestav v důsledku nekompatibil-
ního software. Počet kusů majetku zůstal nezměněn. Dále komise zjistila, že doklady o stavu 
majetku a závazků jsou zúčtovány, příjmy a výdaje jsou zachyceny jak v účetnictví, tak i v ope-
rativní evidenci. Doklady související s inventarizací jsou zařazeny v pořadači „Inventarizace 
2010“, který je uložen v účtárně RMM. 
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PŘÍLOHA – PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU 
 

Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2010                                příloha č. 12 
 

v tis. Kč 
Regionální muzeum v Mikulově,  

příspěvková organizace H l a v n í    č i n n o s t D o p l ň k o v á   č i n n o s t 

 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutečnost %  S/UR 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutečnost %  S/UR 

Tržby za vlastní výrobky         

Tržby z prodeje služeb 2 000 2 000 3 345 167     
Tržby za prodané zboží 200 200 528 264     

Aktivace materiálu a zboží 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku     
Tržby z prodeje cenných papírů     

Tržby z prodeje materiálu     

Použití fondů: fond investiční 1 200 1 330 111     
                        fond rezervní 919 919 195 21     

                       fond odměn 4     

Jiné ostatní výnosy 1 195 1 195 1 760 147     
Dotace ze SR – KRAMERIUS 70 70 63 90     

Dotace ze SR – ISPROFIN 140 140 32 23

Dotace ze SR – Norské fondy 446
Příspěvek na provoz – Dotace EU Venuše z W. 2 998 2 663 89

Příspěvek na provoz – Vyčištění půdy zámku 500 500 499 100

Příspěvek na provoz od zřizovatele 14 158 14 158 13 712 97     

Výnosy (zdroje) celkem 19 182 23 380 24 577 105 0 0 0  

      
Spotřeba materiálu 810 810 869 107     

Spotřeba energie 2 580 2 580 2 311 90     
Spotřeba vody 70 70 63 90     

Prodané zboží 150 150 393 262     

Opravy a udržování 880 2 000 1 803 90     
Cestovné 50 50 35 70     

Náklady na reprezentaci 20 20 20 100     
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Ostatní služby 2 469 5 467 5 949 109     

Osobní náklady celkem 10 203 10 203 10 195 100     

z toho: platy zaměstnanců 7 245 7 245 7 249 100 0 0 0  
 OON 80 80 80 100     

 sociální a zdravotní pojištění 2 463 2 463 2 458 100     

 zákonné sociální náklady 415 415 408 98     
 ostatní sociální náklady     

Odpisy dlouhodobého majetku  1 687 1 687 1 690 100     

Daně a poplatky 3 3 17 567     

Manka a škody 30     

Ostatní náklady 260 340 331 97

Náklady celkem 19 182 23 380 23 706 101 0 0 0  

Výsledek hospodaření 871 0 0 0  

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost celkem 0 0 871  

 
 
Vysvětlivka: 
Ve sloupci „upravený rozpočet“ uvádějte upravený rozpočet po poslední změně rozpočtu, která byla provedena do data, k němuž se předkládá přehled o plnění rozpočtu. 
 

Sestavila dne 15. 2. 2011 Jana Picková  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 
   
Podpis:  Podpis: 
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PŘÍLOHA – PŘEHLED TVORB Y A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 
 
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2010              příloha č. 14 
 
Regionální muzeum Mikulov, příspěvková organizace 
       v tis. Kč 

  
stav k 1. 1. Tvorba Čerpání 

stav k  
31. 12. 

      plán  skutečnost   plán skutečnost   

    
 příděl z odpisů z DHM a DNM 1 687 1 690 Zpracování projektu  

Archeologický park Pavlov 
1 700 1 544 

  

    
 dotace z rozpočtu Jihomoravského 
 kraje – audioprůvodce 

 346 Zpracování projektu schodiště   78 
  

       Brána do lapidária 50 50   

       Nové soc. zařízení u knihovny  33   

       Oprava EZS – expozice 1 200 505   

     Napojení svodů vody na kanalizaci 170 25  

     Klempířské práce 100 73  

     Záchrana Försterovy brány  150 90  

   
  Projekt Oslí dvůr (nová vinařská 

expozice) 
 16 

 

     Projekt obnovy zahrady (ROP)  77  

     Oprava lustrů    154  

     Oprava WC u saly terreny  35  

     Oprava kanceláře archeologa  24  

   
   ROP – Vybavení expozic RMM 

multimediálními průvodci 
 346 

 

     Závalahový systém  147  

       Oprava střechy   391   

Fond investiční 2 620 celkem tvorba 1 687 2 036 celkem čerpání 3 370 3 588 1 068 
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stav k 1. 1. Tvorba Čerpání stav k  

31. 12. 
      plán  skutečnost   plán  skutečnost   

    
 Příděl ze zlepšeného  
 hospodářského výsledku  

673 673  Odvod do rozpočtu JMK 238 238 
 

        1% NF (r. 2009 a 2010) 194   

        Použití úspory na DPPO 195 195  

        Oprava skalní brány 468   

           Posílení provozu 919   

Fond rezervní 1 562 celkem tvorba 673 673 celkem čerpání 2 014 433 1 802 

 
 
 

  
stav k 1. 1. Tvorba Čerpání 

stav k  
31. 12. 

      plán  skutečnost   plán  skutečnost   

    
 Příděl ze zlepšeného  
 hospodářského výsledku 

168 168  Odměny zaměstnancům 
  

     Ostatní    Překročení prostředků na platy    3   

                

Fond odměn 388 celkem tvorba 168 168 celkem čerpání 3 553 

                  

  
stav k 1. 1. Tvorba Čerpání 

stav k  
31. 12. 

      plán skutečnost   plán  skutečnost   

    
 Příděl do fondu na vrub nákladů 145 145  Úhrada potřeb zaměstnanců – 

 příspěvek na obědy 
95 93 

 
     Ostatní    Životní jubilea 10 17  

      Očkování 1   

         Kulturní akce a zájezdy 35 24  

FKSP 117 celkem tvorba 145 145 celkem čerpání 141 134 128 
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Sestavila dne 15. 2. 2011 Jana Picková  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 
   
Podpis:  Podpis: 
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PŘÍLOHA – PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OB LASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM  
 

NÁKUP NOVÉHO DHIM  
 

Název předmětu Cena v Kč 

SVĚTLO DO LAPIDÁRIA 12 127,75 
SVĚTLO DO LAPIDÁRIA 12 127,75 
APLIKÁTOR VOSKU PRO SPEED 3 588,00 
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ ARISTON 4 242,85 
TISKÁRNA EPSON LQ-680 13 642,00 
KLIMATIZACE DAITSU 10 548,00 
SVĚTLO DO EXPOZICE – ŠATY 38 945,00 
ŽALUZIE 6 038,00 
ODVLHČOVAČ MASTER 7 170,00 

ODVLHČOVAČ MASTER 7 170,00 

ODVLHČOVAČ MASTER 7 170,00 

ODVLHČOVAČ MASTER 7 170,00 

ODVLHČOVAČ MASTER 7 170,00 

ŽALUZIE 3 500,00 

ŽALUZIE 3 500,00 

ŽALUZIE 3 500,00 

DESKY NA REGÁLY – KNIHOVNA 6 670,00 

BOJLER 7 409,00 

NOTEBOOK ACER EXTENSA 12 616,00 

 
Celkem 

174 304,35 

 
 

 
 

NÁKUP NOVÝCH SAMOSTATNÝCH MOVITÝCH VĚCÍ A SOUBORŮ 
 

Název předmětu Cena v Kč 

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM II (STOČNÉ ZE STŘECH) 147 366,00 
MŘÍŽ DO LAPIDÁRIA 50 000,00 
AUTOMOBIL FORD TRANSIT 652 081,00 

 
Celkem 

849 447,00 
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PŘÍLOHA – NÁVŠTĚVNOST V RMM V ROCE 2010 
 

 plné vstupné snížené vstupné rodinné vstupné zdarma 
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celkem 

leden               
únor             29 29 
březen 10   109      78   256 453 
duben 1 091  186 871  202 98  220 214  7 136 3 025 
květen 1 560  496 1 767  1 203 121  150 131  223 128 5 779 
červen 2 049 557 747 37 2 505 522 1 749 80 159 169 304 9 168 2 83 15 361 9 516 
červenec 5 612 968 2 324  2 587 472 1 021  2 279 734 3 056  375 1 45   19 474 
srpen 5 347 1 131 2 277  3 140 569 1 049  2 826 747 3 372  391 1 33  44 20 927 
září 2 714 647 886  2 455 495 676  111 242 348  710 178 46  739 10 247 
říjen 1 494  348  1 242  515  138  172  59  57  240 4 265 
listopad                   
prosinec                   

celkem 19 877 3 303 7 264 37 14 676 2 058 6 415 80 5 732 1 892 7 622 9 2 126 182 494 15 1 933 73 715 
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� Porovnání návštěvnosti v letech 2009 a 2010 
 

 

 celkem 

zámek synagoga 
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Σ 
42 411 

* 1 696     
44 107  

40 247 +3 860 109,59 7 435 7 262 +173 102,38 
21 795 
*   237 
22 032     

21 718 +314 101,45 141 257 -116 54,86 

 
* počet  návš těvn íků  h rad ících  vs tupné faktu rou  
 
 

Regionální muzeum v Mikulově – srovnání návštěvnosti v letech 2009 a 2010 

2010 2009 rozdíl osob 2010 – podíl v % vzhledem k roku 2009 

73 715 69 484 +4 231 106,09 
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� Návštěvnost kulturních a společenských akcí pořádaných muzeem 

(vernisáže výstav, koncerty, přednášky etc.) 
cca 3 500 návštěvníků 

� Návštěvnost akcí pořádaných cizími subjekty v rámci pronájmů nebytových prostor 
zámku 
(kulturní a společenské akce, oslavy, festivaly, odborné semináře, konference, firemní pre-
zentace etc.) 
cca 36 100 účastníků 

 
Kromě platících návštěvníků strávilo v prostorách RMM v roce 2010 cca 3 500 dalších osob 
při společenských akcích, vernisážích výstav a koncertů (Májový víkend, koncerty kytarového 
festivalu, Národopisného souboru Pálava a Základní umělecké školy Mikulov, Mikulovské vý-
tvarné sympozium etc.) a cca 36 100 osob v rámci krátkodobých pronájmů nebytových prostor. 
V roce 2010 navštívilo Regionální muzeum v Mikulově celkem cca 113,3 tis. osob (srov. s ro-
kem 2009 = 95,7 tis. osob). 
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PŘÍLOHA – PLÁN KONTROL PRO ROK 2010 A JEHO VYHODNOCENÍ  
 
 
 

 


