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ROK 2006 V REGIONÁLNÍM MUZEU V MIKULOVĚ 
 
Muzeum v Mikulově vykonává povinnosti, které vyplývají z poslání muzea provádět výzkum 
ve svěřené oblasti – na Mikulovsku, starat se o nárůst sbírkového fondu, dbát o zachování a zlep-
šování stavu sbírek a vystavovat a jinak zveřejňovat výsledky své práce. Dalším okruhem po-
vinností je pečovat o svěřený nemovitý majetek – zámecký areál v Mikulově, Památník bratří 
Mrštíků v Divákách, archeologickou expozici v Dolních Věstonicích a nájemní dům v Miku-
lově. V nebytových prostorách, vhodných pro společenská a odborná setkání, poskytuje muzeum 
možnosti pronájmů jiným fyzickým a právnickým osobám. Ve všech těchto oblastech dostálo 
v roce 2006 muzeum svých závazků. 
Májový víkend na zámku, jehož součástí byla opět muzejní noc, přivedl po dlouhé zimě do na-
šich expozic, parku i synagogy opravdu nebývalý počet návštěvníků, kteří spolu s námi oslavili 
muzejní svátek bohatým programem. 
Mimořádnou a příjemnou událostí loňského roku bylo říjnové jednání Sněmu Asociace muzeí 
a galerií České republiky, konané tentokráte u nás. Příležitost být hostitelem bezmála 200 ředi-
telů těchto kulturních organizací je vzácná – snažili jsme se ji proto využít a představili jsme 
mikulovské muzeum nejen jako dobrého organizátora, ale především jako moderní kulturní 
instituci. 
Týden poté v našich prostorách proběhlo XXIX. Mikulovské sympozium archivářů a historiků, 
tradičně pořádané mikulovským archivem. Tentokrát bylo věnováno době kardinála Dietrich-
steina. V rámci konání sympozia a při příležitosti vzpomenutí 370. výročí úmrtí této významné 
osobnosti našich dějin byla na jižním nádvoří zámku Muzejním spolkem Mikulov odhalena 
busta Františka, kardinála Dietrichsteina. Slavnost byla doprovázena koncertem pěveckého 
sboru Virtuosi di Mikulov – hojně navštíveným hosty sympozia i mikulovskými občany. Vy-
soce odborná, obvykle uzavřená akce se díky tomu stala událostí mikulovskou. 
Již tradičně bylo muzeum hostitelem a spolupořadatelem Mezinárodního kytarového festivalu, 
letos již jeho 20. ročníku, a 13. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia. K dalším kultur-
ním či společenským událostem, k jejichž konání muzeum pravidelně přispívá jako spoluorga-
nizátor, patřily výchovné koncerty národopisného souboru Pálava, koncerty komorního orchestru 
Collegium Magistrorum a pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov a křest vín zdejších vinařů – 
akce, kterých si vážíme pro jejich tradiční kvalitu a význam, jímž dodávají lesku a dobré 
pověsti města. 
K mikulovskému vinobraní se zámek do noci rozzářil nově instalovaným nasvětlením budov. 
Škoda, že stále znovu jsou stojany se světly ničeny vandaly, stejně jako užitkové předměty 
v zámeckém parku. (Souboj s hloupou zlovůlí nejsme schopni vyhrát.) 
Rok 2006 znamenal pro muzeum kromě úspěšné sezóny muzejní také velmi úspěšnou cestu 
za zdroji financí ze zahraničních grantových programů. Finance z programu Interreg získalo 
muzeum na vybudování kongresového centra a dotace z finančních mechanismů EHP/Norska 
bude sloužit k záchraně drobné a pevnostní architektury mikulovského zámku. Oba projekty 
budou realizovány v roce 2007, do nějž je možno hledět s optimismem. 
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I. 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 
 

♦ SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 

Práce se sbírkovým fondem se řídila směrnicí č. 1/2003 ředitelky muzea – Režim zacházení se 
sbírkou Regionálního muzea v Mikulově 
 
SELEKCE 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost jednal 16. listopadu 2006. Schválil tři nákupy (soubor 
nábytku, obrazy, plastiky, dekorativní textil, pánské svatební obleky) za celkem 42 tis. Kč, 
přijal jeden dar (písemnosti z pozůstalosti Bohumila Doubka) a schválil odpis dvou předmětů 
z archeologických sbírek. 
 
 
TEZAURACE 
Sbírky RMM byly průběžně rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumy, převody z jiných vědec-
kých ústavů a institucí, nákupy a dary. Muzeum tak získalo přes 7 tisíc sbírkových předmětů, 
které byly zapsány do chronologické evidence pod 257 přírůstkovými čísly.  
Vlastními povrchovými sběry nebo výzkumy obohatili pracovníci RMM archeologické sbírky 
o 17 přírůstkových čísel. Převodem z jiné instituce bylo získáno 13 přírůstkových čísel. K rozšíře-
ní sbírek došlo též díky darům dobrovolných spolupracovníků muzea – jedná se celkem o 10 po-
ložek. 29 položek bylo získáno zapsáním starších nálezů, které nebyly dosud zaevidovány. 
Všechny výše uvedené archeologické nálezy (cca 2 600 ks) byly zapsány do prvního stupně 
evidence pod 68 přírůstkovými čísly. 
Historickou sbírku rozšířilo 783 předmětů, zapsaných pod 172 přírůstkovými čísly. Do sbírky 
současných dějin přibylo 1 985 sbírkových předmětů, zapsaných pod 5 čísly. Sbírka vinařství 
byla rozšířena o 138 předmětů, zapsaných pod 5 přírůstkovými čísly. Přírodovědné sbírky (bo-
tanika, entomologie, zoologie) byly doplňovány sběrem i fotodokumentací ve sběrné oblasti 
na Břeclavsku a zaznamenaly přírůstek čítající 1 217 předmětů, zapsaných pod 5 čísly. Foto-
dokumentací biotopů, rostlin a živočichů bylo získáno 820 snímků. 
Správcové sbírek prováděli průběžně katalogizaci přírůstků. Sbírkové předměty historie byly 
zapsány do druhého stupně evidence pod 504 inventárními čísly, archeologie pod 226 čísly, 
předměty ze sbírky textilu pod 800 čísly, entomologie (16 023 ex. brouků) pod 119, vinařství 
pod 108 a zoologie pod 173 inventárními čísly. Celkem tedy přibylo 1 930 čísel II. stupně 
evidence. 
Periodická hlášení změn ve sbírkových fondech RMM do Centrální evidence sbírek Minister-
stva kultury ČR byla řádně odeslána, podklady pro hlášení zpracovávali správcové sbírek. 
Kromě evidence v klasické podobě byly některé podsbírky již zpracovávány do elektronické 
podoby v systému DEMUS. 
 
 
PÉČE O SBÍRKY 
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 13 393 
inventárních čísel, které pokryly 82 997 sbírkových předmětů. 
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REVIZE SBÍRKOVÉHO FONDU V RMM V ROCE 2006 

podsbírka index 
počet 

inventarizovaných 
čísel 

počet kusů 

obrazy bez indexu 320 320 
zámecká knihovna  MIK 690 1 090 
archeologie A 1 636 51 500 
zoologie Z 484 751 
entomologie E Col. 3 13 587 
vinařství  bez indexu 174 665 
botanika B 8 000 8 000 
písemnosti a tisky bez indexu 350 1 184 
plakáty a drobné tisky bez indexu 500 500 
historie bez indexu 1 236 5 400 
celkem 13 393 82 997 

 
Namátkovou kontrolu evidence a stavu sbírkových předmětů katalogizovaných v roce 2005 
provedla inventarizační komise v lednu 2006. Nezaznamenala žádné nedostatky, ve všech pří-
padech konstatovala dodržování směrnice č. 1/2003 Režim zacházení se sbírkou RMM. 
V průběhu roku byl přemístěn depozitář části historické sbírky – etnografie – z prostor jižního 
bastionu, který bylo třeba uvolnit s ohledem na instalaci nové expozice. V průběhu stěhování 
byla vedle revize sbírkových předmětů provedena také kontrola jejich stavu. Stěhování depo-
zitáře výtvarného umění v západním křídle zámku, uskutečněné v roce 2005, bylo ukončeno 
definitivním uložením sbírky obrazů, grafik a plastik. Jednotlivé depozitáře byly odpovědnými 
odbornými pracovníky průběžně kontrolovány a informace o stavu teploty a vlhkosti i veške-
rém pohybu v depozitáři byly řádně vedeny v depozitárních knihách. Kontrolu dodržování 
depozitárního režimu provedla inventarizační komise. 
Dle potřeby byly v depozitářích využívány odvlhčovače, případně zvlhčovače. Ve výstavních 
vitrínách v synagoze byla průběžně sledována a upravována relativní vlhkost prostřednictvím 
aktivního sorberu. 
Materiál přírodovědné sbírky byl vždy při manipulaci dezinfikován. Byla prováděna průběžná 
desinfekce herbářových položek vymrazováním – zhruba 14 000 položek se podařilo tímto 
postupem ošetřit. Vlastní sběry za rok 2006 byly zpracovány sušením a lisováním na cca 150 
herbářových položek. Jednorázově byla provedena dezinfekce nitrobenzenem celého sbírko-
vého fondu entomologie (cca 820 krabic). Dle potřeby dále probíhala průběžná desinfekce. 
Dodavatelsky bylo vypreparováno cca 2 000 brouků z vlastních sběrů. 
Konzervační dílny RMM prováděly časově náročnou konzervaci 87 drobných měděných před-
mětů, 21 olověných zlomků a 4 ks kování z archeologických nálezů z lokality Mikulov-Brněnská 
ulice, nalezených v roce 2004. Pro výstavu „Verbo et exemplo“ o dějinách kapituly sv. Václava, 
realizovanou muzeem pro Spolek přátel Mikulova, bylo konzervováno 26 církevních předmětů. 
V průběhu sezóny byla v expozici tradičního vinařství zjištěna velmi vysoká vlhkost, která 
zapříčinila napadení některých dřevěných exponátů plísněmi. Bylo provedeno vyčištění, dezin-
fekce a konzervace 11 sbírkových předmětů, jejichž stav to vyžadoval, a vlhkost výstavních 
prostor byla snižována intenzivním větráním. 
Dodavatelsky byly za přispění dotace Ministerstva kultury České republiky z programu IS-
PROFIN restaurovány historické malby – obrazy ze zámecké galerie. Portréty Adama Dietrich-
steina z počátku 17. století a Eleonory II. Gonzaga z konce 17. století restauroval Pavel Blattný, 
portréty Maxmiliána Dietrichsteina ze 17. století a Karla VI. z počátku 18. století restauroval 
Tomáš Lahoda. Vendulka Otavská dokončila restaurování souboru pohřebního textilu z roku 
1616 Markéty Lobkowitzové rozené Dietrichsteinové, jenž byl vyjmut z rakve šlechtičny při 
antropologickém výzkumu kosterních pozůstatků členů rodiny Dietrichsteinů. 
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Výpůjčky 

V roce 2006 muzeum realizovalo 10 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: 
� Muzeum města Brna (2x): výstava „Sága moravských Přemyslovců“ 
� Městské muzeum a galerie Břeclav (3x): výstavy „Zdeněk Burian – Cesty do pravěku“; 

„Vlaky, vláčky, mašinky“ 
� Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze: soubor hrobových textilií pro stálou expozici UPM 

(„Vzácná textilní památka v expozici UPM“) 
� 13. duben—31. prosinec 2006 
� Hlavní budova UPM) 
� Národní zemědělské muzeum Praha: expozice vinařství 
� Archeologický ústav SAV Nitra: „Rímsky tábor – 100 rokov vykopávok v Iži-Leányvaru“ 
� Správa Pražského hradu – výstava k výročí založení vinic na Pražském Hradě J. Plečnikem 
� Muzeum antického sochařství a architektury v Litomyšli – „Neznámé antiky“ 
 
Sbírkové předměty půjčené z RMM za účelem studijním: 
� Archeologickému ústavu AV ČR 
� Ústav archeologie a muzeologie FFMU (2x) 
 
Sbírkové předměty půjčené z RMM za jiným účelem: 
� restaurování (2x) 
� preparace 
 
ODBORNÁ KNIHOVNA A FOTOARCHIV 
V knihovním fondu RMM, zaměřeném vedle vzdělávací literatury na literaturu regionální, vi-
nařskou a judaica, bylo na konci roku 2006 evidováno 18 653 knihovních jednotek. Přírůstek 
za rok 2006 činil 205 knihovních jednotek. Všechny přírůstky byly řádně zapsány do přírůst-
kového seznamu, zkatalogizovány a uloženy. 
Zabezpečení výpůjček, prezenčně i formou meziknihovní výpůjční služby, probíhalo plynule 
dle potřeb uživatelů (celkem 79 registrovaných uživatelů). 
Počet registrovaných výpůjček k 31. 12. 2006 činil 2 315 titulů. 
 

♦ PREZENTACE 

Regionální muzeum představuje ve svých prostorách na zámku řadu stálých expozic a sezón-
ních výstav, od Židovské obce Brno má pronajatu synagogu v Mikulově pro instalaci expozice 
s židovskou tematikou, 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 jsou od roku 2004 rozděleny do třech tematických okruhů: 

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

expozice Zámecký sklep s obřím sudem 
expozice Tradiční vinařství na Moravě 
Galerie lisů 
 

� Okruh III – výtvarné umění: 
Rudolf Gajdoš – sál předků 
Galerie Wenze Grőla 
galerijní expozice Sklizeň 1994–2005 (sbírka z děl Mikulovských výtvarných sympozií) 
 

Otevřeno denně kromě pondělí 
� v dubnu a říjnu 9.00–16.00 hod. (poslední prohlídka v 15.00 hod.) 
� od května do září 9.00–17.00 hod. (poslední prohlídka v 16.00 hod.) 

Vstupné* 
� celá expozice (tři okruhy včetně sezónních výstav) – dospělí 60 Kč / rodinné vstupné 100 Kč 
� okruh historie – 40 Kč, okruh vinařství – 20 Kč, okruh galerie – 20 Kč 
� sezónní výstavy – 10 Kč 
 
Synagoga v Mikulově 

Expozice Mikulov a moravští Židé 
Otevřeno od 20. května do 30. září denně kromě pondělí, 10.00–17.00 hod. 
Vstupné* – dospělí 20 Kč / rodinné vstupné 30 Kč 
 
Dolní Věstonice 

Expozice Věk lovců a mamutů 

Otevřeno  
� v dubnu a říjnu pouze v sobotu a neděli 9.00–16.00 hod. (poslední prohlídka v 15.30) 
� od května do září denně kromě pondělí 8.00–17.00 hod. (poslední prohlídka v 16.30) 

Vstupné* 
dospělí – 30 Kč / rodinné vstupné 50 Kč 
 
Diváky 

Památník bratří Mrštíků 

Otevřeno od 1. dubna do 30. září – pouze na objednávku 
Vstupné* – dospělí 20 Kč / rodinné vstupné 30 Kč 
 
Před zahájením nové sezóny byly provedeny repase všech expozic a dlouhodobých výstav. Ča-
sově i technicky byla náročná zvláště repase zámeckého sklepa, v němž se v zimě 2005 insta-
lovalo nové osvětlení. 
Dle návrhu historičky umění PhDr. Kaliopi Chamonikoly proběhla reinstalace galerijní expo-
zice z děl mikulovských výtvarných sympozií „Sklizeň 1994–2005“. Nová verze expozice byla 
představena 12. srpna 2006 při ukončení 13. ročníku MVS Dílny `06. 
Instalace expozice „Mikulov a moravští Židé“, která je umístěna v synagoze a která je realizo-
vána ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, byla pro sezónu 2006 obohacena o unikátní 
                                                 
* Návštěvníci mohli uplatňovat 50% slevu základního vstupného pro děti, studenty, důchodce, vojáky, držitele 
karet ISIC, ITIC, GO25 a držitele průkazek ZTP, ZTPP. Držitelé průkazu AMG měli vstup volný. 
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předměty pocházející původně z předválečného mikulovského Ústředního židovského musea 
pro Moravsko-Slezsko. 
Postupná vegetační obnova zámeckého parku jako významné součásti muzea pokračovala 
osazováním vápencových skal původní vegetací Zámeckého kopce, získanou ve starém lomu 
v Janičově kopci. Dlouhodobé budování botanické zahrady pokračovalo výsevem semen vzác-
ných teplomilných rostlin, sázením a přesazováním jednotlivých botanických druhů. Byl pro-
váděn sběr a zpracování semen z lokalit Svatý kopeček, Paví kopec, Kamenný vrch a Lipiny, 
určených k následnému výsevu do zámeckého parku a botanické zahrady. Pro přírodní expozici 
byly vyrobeny a instalovány dva informační panely a dvacet tabulek s botanickými názvy rost-
lin a informací o jejich rozšíření. 
Příprava expozice věnované době římské „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“ probíhala 
dle plánu a harmonogramu tak, aby mohla být k Mezinárodnímu dni muzeí – tedy k 18. květnu – 
v nové sezóně otevřena. 
Ve spolupráci se Spolkem přátel Mikulova, proboštstvím a městem Mikulovem byla vybudo-
vána expozice „Verbo et exemplo – k dějinám význačné kolegiátní kapituly a kostela sv. 
Václava v Mikulově“. Vernisáž expozice, instalované na oratoři kostela sv. Václava, se ko-
nala 4. srpna 2006. Muzeum zajistilo vlastní realizaci expozice – scénář a texty, grafické řešení 
a technické řešení světelných panelů jako moderního výstavnického prostředku. Exponáty zde 
instalované pocházejí ze sbírek muzea a z proboštství Mikulov. Náklady na realizaci byly hrazeny 
Spolkem přátel Mikulova a městem. 
 
Zápůjčky pro expozice 

V roce 2006 muzeum realizovalo 7 zápůjček sbírkových předmětů. Evidence smluv o nich byla 
centrálně vedena a kontrolována způsobem předepsaným výše uvedenou směrnicí. 
 
Od Moravské galerie v Brně bylo zapůjčeno 228 sbírkových předmětů, které jsou instalovány 
v dlouhodobé expozici „Od gotiky po empír“, a další tři sbírkové předměty, které jsou součástí 
expozice „Galerie Dietrichsteinů“. 
Do expozice „Památník bratří Mrštíků v Divákách“ bylo zapůjčeno více sbírkových předmětů 
z Vlastivědného muzea v Olomouci a z Muzea umění Olomouc také jeden obraz. 
Do expozice „Mikulov a moravští Židé„ umístěné v synagoze byly zapůjčeny sbírkové před-
měty z Židovského muzea v Praze a ze Židovské obce Brno. 
Do archeologické expozice „Věk lovců a mamutů“ v Dolních Věstonicích je dlouhodobě zapůj-
čen soubor 150 předmětů – kopií i originálů – z Archeologického ústavu AV ČR Brno a z Ná-
rodního muzea v Praze jeden sbírkový předmět. 
 
 
VÝSTAVY  
Sezónní výstavy v Regionálním muzeu v Mikulově 

♦ Petr Macháček – Ptáci Biosférické rezervace Dolní Morava 
výstava fotografií ze života ptačích obyvatel jednoho z našich nejvýznamnějších chráně-
ných území objektivem zoologa Regionálního muzea 
1. 4.–18. 5. 2006 
 

♦ Cyril Urban – Malířův zápas s andělem 
výběr z díla – obrazy a grafika výtvarníka evropského formátu 
19. 5.–30. 8. 2006 
(připravily dědičky autora) 
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♦ Brian Hendler – Změť 
výstava fotografií o životě v Izraeli jihoafrického fotografa žijícího v Jeruzalémě, autora 
oceněného americkou cenou Simona Rockowera 
21. 5.– 30. 9. 2006 
(Součást oslav Dnů židovské kultury u příležitosti 100. výročí založení Židovského muzea 
v Praze. Náklady na výrobu fotografií ze zapůjčených diapozitivů, adjustování a instalace 
byly hrazeny z Nadačního fondu obětem holocaustu.)  
 

♦ Květiny bílé po cestě... 
svatební oděv a fotografie z let 1880–1970 ze sbírek Etnografického ústavu Moravského 
zemského muzea v Brně 
9. 6.–30. 10. 2006 
(autorky PhDr. Lenka Nováková a PhDr. Helena Beránková, MZM) 
 

♦ Příběh Světelského oltáře 
výstava pro odbornou veřejnost 
12. 8. 2006 – 30. 6. 2007 
(Instalace demontovaného gotického oltáře z Adamova, deponovaného ve východním kříd-
le zámku. RMM poskytlo prostory pro restaurování vzácného objektu, restaurování pro-
vádí firma s:LUKAS.) 
 

♦ Klíč k určování pokladů (obnovená výstava z roku 2005) 
výstava o hromadných mincovních nálezech na Mikulovsku a o vývoji mincovnictví 
1. 6.–31. 10. 2006) 
(Provedena repase výstavy, pro kterou byly zapůjčeny nové exponáty.) 
 

♦ Poznej krásy jižní Moravy a Dolního Rakouska 
výstava fotografií šestice autorů představující v netradičních záběrech krajinu moravsko-
-rakouského pohraničí 
18. 9.–2. 10. 2006 
 

♦ Petr Macháček – Ptáci Lednických rybníků 
výstava fotografií ze života ptačích obyvatel jedné z našich nejvýznamnějších ornitolo-
gických lokalit objektivem zoologa Regionálního muzea 
3.–30. 10. 2006 
 

♦ Kočkohrátky 
výstava Asociace hraček Unie výtvarných umělců ČR věnovaná motivu kočky v soudobém 
českém hračkářství 
6. 12. 2006 – 28. 2. 2007 

 
 
Výstavy realizované Regionálním muzeem nebo s jeho spoluprací pro jiné organizace 

 
♦ Výstava Mikulovských výtvarných sympozií v Landhaus Galerie St. Pölten, Rakousko 

(Výstavu pořádalo město Mikulov za organizační a technické spolupráce RMM. Výstavu 
zahájila zemská radní Mag. Johanna Mikl-Leitner za přítomnosti představitelů města Miku-
lova a velvyslanectví ČR v Rakousku.) 
20. 1.–10. 2. 2006 
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♦ Petr Macháček – Ptáci rákosin, bažin a močálů 
výstava fotografií v ornitologické stanici Ornis muzea J. A. Komenského v Přerově 
16. 1.–30. 8. 2006 

 

♦ Tradiční vinařství na Moravě 
(Spolupráce na realizaci expozice instalované na Pražském hradě při příležitosti výročí 
obnovení Plečnikovy vinice) 
21.–22. 10. 2006 
 

♦ Pohřební oděv Markéty Františky Lobkowiczové 
výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze 
(RMM poskytlo zápůjčku restaurovaných sbírkových předmětů) 
srpen–prosinec 2006 

 

♦ Svatý kopeček 
výstava o přírodně a krajině Mikulova a okolí ve vestibulu Městského úřadu Mikulov 
(výstava instalovaná od roku 2005)  

 

Zápůjčky pro výstavy 

Z Vlastivědného muzea v Šumperku byly zapůjčeny mince na výstavu „Klíč k určování pokladů“  
 
 
 

♦ INTERPRETACE 

 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 
Vydání sborníku RegioM 2006 

Z odborných pracovníků RMM zde publikovali: 

Brichtová, D. 2006: Náchodská kaple loretánského kostela v Mikulově. RegioM 2006, 46–50. 
Brichtová, D. 2006: Markétě Františce, která žila 17 let, 6 měsíců a 12 dní. RegioM 2006, 92–94. 
Koudela, M. 2006: Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin (2. část). RegioM 2006, 51–63. 
Kubín, P. 2006: Nálezy z Mušova-Hradiska ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově. RegioM 2006, 64–67. 
Rigasová, M. 2006: Expozice botaniky v zámecké zahradě v Mikulově. RegioM 2006, 4–8. 
Richter, J. 2006: Náhrobky mučedníků na židovském hřbitově v Mikulově. RegioM 2006, 82–90. 
Vrbková, S. 2006: Historie dokumentace a prezentace židovské kultury v Mikulově. RegioM 2006, 68–81. 
Vrbková, S. 2006: Rok 2006 v Regionálním muzeu v Mikulově. RegioM 2006, 150–164. 

 
Vydání pamětního lístku k odhalení busty kardinála Dietrichsteina 

při vzpomínkové slavnosti k připomenutí 370. výročí jeho úmrtí. 

 

Publikování v materiálech jiných organizací 

Kubín, P. 2006: Jevišovka, Přehled výzkumů 47, 234. 
Kubín, P. 2006: Mikulov, Přehled výzkumů 47, 145. 
Kubín, P. 2006: Pavlov, Přehled výzkumů 47, 133. 
Vrbková, S. 2006: Historie prezentace židovské kultury v Mikulově. Tezaurace a prezentace kulturního 
dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií, 93–107. 
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Spoluúčast na jiných vydavatelských projektech 

• Pomoc při realizaci DVD „Vlastivěda – Mikulov“ pro město Mikulov (firma BOX 
TV, s. r. o., Odborů 4, 120 00 Praha 2) 

• Zpracování podkladů pro realizaci knihy Jihomoravský kraj (firma ACR Alfa, Bole-
slavova 27/36, 140 00 Praha 4) 

 
MUZEJNÍ PROGRAMY 
 
Májový víkend a muzejní noc na zámku 

19.–21. května 2006 

Regionální muzeum letos již podruhé oslavilo svůj každoroční svátek – Mezinárodní den muzeí – 
v rámci májového víkendu s muzejní nocí. Bohatý program v průběhu třech dní navštívilo zhruba 
500 hostů, jejichž bezprostřední reakce byly víc než pozitivní. 
V pátek zněly zámeckými sály vídeňské valčíky, které zahájily vernisáž výstavy malíře a gra-
fika Cyrila Urbana. Noční prohlídku expozic doprovodila kromě výkladu také série historic-
kých obrázků animovaných Divadelním spolkem Mikulov. Zámecký sklep s obřím sudem byl 
opět dobrým místem k přípitku a rozloučení s hosty muzejní noci.  
Sobota patřila zámeckému parku a jeho duchovnímu otci – Prof. Ivaru Otrubovi, který návštěv-
níky při procházce okouzlil vyprávěním o jeho botanické formě a obsahu. 
Druhá část víkendu byla součástí projektu „Rok s židovskou kulturou“ Židovského muzea v Pra-
ze, které RMM v rámci dlouholeté dobré spolupráce obou institucí přizvalo k spoluúčasti na 
jeho realizaci. V sobotu večer proběhl koncert pražsko-vídeňské skupiny Činna a v neděli byla 
koncertem komorního orchestru mikulovské umělecké školy Collegium Magistrorum slav-
nostně otevřena Horní synagoga. Stálá expozice Mikulov a moravští Židé, která je zde umístěna, 
byla pro letošní sezónu obohacena o některé unikátní předměty pocházející původně z před-
válečného mikulovského Ústředního židovského musea pro Moravsko-Slezsko (džbán miku-
lovského pohřebního bratrstva z konce 18. století, pohárek na kiduš z přelomu 16. a 17. sto-
letí, který podle tradice používal rabi Löw aj.). Pozoruhodná byla také výstava Balagan/Změť 
fotografa Briana Hendlera, který ji z Izraele přijel osobně zahájit. Při svém povolání zpravo-
dajského fotografa vytvořil Hendler neobyčejně dramatický soubor fotografií zachycují situace 
z běžného života v Izraeli, jako jsou oslavy svátků, životní styl ortodoxních Židů, politické 
události, také však izraelsko-palestinský konflikt či stahování židovských osadníků z pásma 
Gazy, za nějž byl v roce 2005 ceněn americkou cenou Simona Roskowera. Soubor fotografií 
umístěných v synagoze byl zhotoven z prostředků Nadace židovského muzea v Praze a stal se 
majetkem RMM. 
V sale terreně mikulovského zámku se pak v nedělní podvečer uskutečnil první mikulovský 
košt košer vín. Zastoupeny byly vzorky vín od českých, moravských, rakouských a maďar-
ských výrobců. Neobvyklou akci doprovodila cimbálová muzika Klaret. 

 
Připomínková akce k 370. výročí úmrtí kardinála Františka Dietrichsteina 

12. 10. 2006 

Ve spolupráci s Muzejním spolkem v Mikulově a Význačnou kolegiátní kapitulou při kostele 
sv. Václava uspořádalo muzeum připomínkovou akci k 370. výročí úmrtí kardinála Dietrich-
steina, jejíž součástí bylo odhalení busty kardinála na nádvoří mikulovského zámku a koncert 
mikulovského pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov. Autorem busty, která se stala majetkem 
muzea, je ak. sochař Nikos Armutidis. 
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♦ KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST 

 
REGIONÁLNÍ ČINNOST 
 
Přednášky a odborné služby pro školy 

♦ Odborná pomoc studentům gymnázia Mikulov se seminární prací věnovanou židovské kul-
tuře a židovské čtvrti v Mikulově. 

♦ Rozeslání nabídkových listů školám na regionálně zaměřené výstavy s nabídkou přednášek, 
programů a dalších akcí muzea. 

♦ Odborné konzultace při zpracování materiálu SOČ studentu Gymnázia Břeclav (botanický 
průzkum kačišdorfského háje). 

♦ Odborná i technická pomoc při pietní úpravě pruského hřbitova v Mikulově se studenty 
Gymnázia Mikulov. 

 
Přednášky a odborné služby pro veřejnost 

♦ Přednáška na téma prezentace kulturního dědictví mikulovské židovské obce pro odbornou 
veřejnost na semináři Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a vý-
stavních programech muzeí a galerií, pořádaný Židovským muzeem v Praze. 

♦ Zajištění prohlídek Naučné stezky židovskou čtvrtí spojených s přednáškou pro návštěvníky 
muzea i odborné, vědecké a jiné instituce a zajištění přírodovědných exkurzí po přírodních 
lokalitách regionu. Celkem odborní pracovníci uskutečnili 14 přednášek a vedli 22 exkurzí, 
na nichž bylo přítomno téměř 1300 účastníků. 

♦ Úspěšné pokračování spolupráce s dobrovolnými zájemci o archeologii při mapování pre-
historického osídlení regionu. Díky jejich aktivitám byly významným způsobem obohaceny 
archeologické sbírky RMM. 

 
Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi 
� Spolupráce RMM s Muzejním spolkem v Mikulově a Význačnou kolegiátní kapitulou při 

proboštském kostele sv. Václava – připomínková akce ke 370. výročí úmrtí kardinála Fran-
tiška Dietrichsteina 

� Spolupráce se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově – pomoc při budování prostor 
v obřadní síni na židovském hřbitově pro chystanou expozici věnovanou tomuto hřbitovu. 

� Spolupráce se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově, Židovskou obcí Brno a městem 
Mikulovem – účast na jednáních týkajících se záchrany mikve objevené při záchranném 
výzkumu v roce 2004. 

� Spolupráce s Turistickou informační kanceláří Mikulov a Cestovní agenturou Merlin – pro-
hlídky židovskou čtvrtí. 

� Poradenství pro MěÚ Mikulov, odbor životního prostředí, památkové péče a regionálního 
rozvoje, při realizaci projektu obnovy krajiny na jižním a východním okraji Mikulova a při 
ozeleňování Městské památkové rezervace Mikulov. 
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� Spolupráce na scénáři k filmu Krajina našich předků (projekt města Mikulova a BR Dolní 
Morava) a příprava textů publikace se stejným tématem (projekt města Mikulova, RMM 
a Zahradnické fakulty Lednice) 

 
Koncerty a jiné kulturní akce 

Koncerty, při nichž bylo RMM pořadatelem či spolupořadatelem: 

30. 3. 2006  koncert Marty Kubišové 
12. 4. 2006  zvykoslovný pořad (národopisný soubor Pálava) 
20. 4. 2006  koncert francouzského orchestru Jazz Ensemble de Tulle 
19. 5. 2006  Pojďte si valčíček dát – koncert komorního orchestru ZUŠ Mikulov 

Collegium Magistrorum (v rámci Májového víkendu na zámku) 
20. 5. 2006  koncert skupiny Činna (v rámci projektu 100 let Židovského muzea 

v Praze – rok s Židovskou kulturou) 
21. 5. 2006  koncert Graffova kvarteta v synagoze (v rámci Májového víkendu na 

zámku) 
2. 6. 2006  V. jazzový večer věnovaný Karlu Kraugartnerovi 
9.–15. 7.  11 koncertních vystoupení v rámci XX. ročníku Mezinárodního 

kytarového festivalu 
9. 9. 2006  koncert židovských písní skupiny Ruah 

11. 10. 2006  koncert pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov k odhalení busty kardinála 
Františka Dietrichsteina 

29. 9. 2006  koncert Talichova komorního orchestru 
26. 11. 2006  adventní koncert (národopisný soubor Pálava) 
13. 12. 2006  výchovný vánoční koncert (národopisný soubor Pálava) 
15. 12. 2006  Rybova vánoční mše „Hej, mistře“ (Collegium Magistrorum a hosté 

 
 
AKCE NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU 
Regionální muzeum v Mikulově jako spolupořadatel:  

XX. Mezinárodní kytarový festival 
pořádá Kytarová nadace a RMM, uskutečněno 11 koncertních vystoupení 
9.–15. 7. 2006  
 
VIII. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky 
účast 147 zástupců muzeí a galerií 
4.–5. 10. 2006 
 
XXIX. Mikulovské sympozium 
11.–12. 10. 2006  

Sympozium bylo věnováno době kardinála Dietrichsteina. Pořadatelem byly Státní okresní 
archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, MZA Brno a RMM. Podíl na organizování Mikulov-
ských sympozií jako prestižní vědecké události znamená pro muzeum kromě účasti na pravidel-
ném setkávání historiků obou mikulovských ústavů s historiky českých zemí i se zahraničními 
vědci také významnou prezentaci práce muzea směrem k odborné veřejnosti. 

 
XIII. Mikulovské výtvarné sympozium – Dílna ´06 
pořádá město Mikulov a RMM 
15. 7.–12. 8. 2006 
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♦ VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST 

 
VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ 
Pavel Pokorný 

V roce 2006 probíhaly přípravné práce ke srovnávacímu výzkumu vinařských staveb a lisů, který 
by měl začít v roce 2007. Výzkum vychází z cenného historického materiálu učitele a vlastivěd-
ného pracovníka J. Petráka, jenž v letech 1951–1966 sesbíral údaje o 237 lisovnách nebo skle-
pích na jižní Moravě a o zhruba stovce vinařských lisů. Výzkum bude spočívat v dohledání 
objektů v dokumentech na úřadě i v terénu, kontaktování současného majitele, získání infor-
mací o změnách vlastnických vztahů, získání nebo upřesnění údajů o rozměrech staveb a lisů 
a popis aktuálního stavebního a architektonického stavu zařízení. Současně proběhne podrobná 
fotodokumentace. Výsledkem by v budoucnu měla být studie zachycující změny, jimiž prošly 
konkrétní vinařské stavby a lisy na různých lokalitách jižní Moravy během půlky století. 
Odborný pracovník průběžně v terénu inventarizoval současné lisovny a sklepy v různých obcích 
sběrné oblasti. Všechny exteriéry a některé interiéry fotografoval. Prozatím jsou v databázi 
údaje o cca 100 objektech a fotografie více než 630 objektů z 20 obcí. Soupisy vinařských sta-
veb jednotlivých obcí budou po jejich dokončení publikovány. 
Obdobná terénní inventarizace a dokumentace se týká lisů. Prozatím je v evidenci cca 80 lisů 
všech typů z 18 obcí. V budoucnu by měl být publikován soupis moravských lisů. 
Doplňována a upravována byla i databáze vinařů a vinařských firem, která je především pod-
půrnou evidencí napomáhající orientaci ve vinařské problematice a při budování kontaktů, 
potřebných mimo jiné i při získávání potenciálních sbírkových předmětů. Od roku 1999 jsou 
průběžně doplňovány u jednotlivých subjektů údaje o výsledcích dosažených při různých sou-
těžích a hodnoceních vín, které vypovídají o vývoji vinařského podnikání a o kvalitě vyráběného 
sortimentu.  
Byly dokumentovány význačné vinařské akce regionu – oblastní přehlídka vín, přehlídka šam-
piónů, degustátorské zkoušky, nominační oblastní výstava vín mikulovské vinařské podoblasti, 
svěcení vína, prezentační akce vinařských společností etc. 

 
ARCHEOLOGIE 
Mgr. Petr Kubín, Mgr. Miroslav Koudela 

Díky neutuchajícím stavebním aktivitám byly průběžně prováděny záchranné archeologické 
výzkumy a vyřizována korespondence s vyjádřeními ke stavebním a plánovaným akcím pro-
váděným soukromými osobami, jednotlivými obcemi i firmami. 
S pozitivním výsledkem byly provedeny záchranné archeologické výzkumy na následujících 
lokalitách: Mikulov – křižovatka ulic Brněnská a Husova, Mikulov – Česká ul., Mikulov – 
rekonstrukce fotbalového stadionu, Mikulov – kostel sv. Václava, Mikulov – ul. Pavlovská, 
Mikulov – MŠ Habánská, Mikulov – Na Hradbách, Mikulov – Nádražní, Mikulov – Kostelní 
nám., Pavlov – parc. č. 5662. 
S negativním zjištěním byly provedeny záchranné archeologické výzkumy na následujících loka-
litách: Klentnice – parc. č. 499/8 a 499/9, Mikulov – parc. č. 630/2, 631/1–4, 632/1–4, Miku-
lov – ul. Pod Hájkem, Mikulov – ul. Zámecká, Mikulov – ul. Na Jámě, Mikulov – ul. Svobody. 
Dva výzkumy v průmyslové zóně Mikulova, výzkum Mikulov – Mušlovský potok a Valtice – 
pískovna pokračují i v roce 2007. 
Pokračoval výzkum k dějinám cihelen a cihlářství na území okresu Břeclav. Byla provedena 
fotodokumentace pece na vypalování cihel nacházející se u Mikulova. Do sbírek RMM byla 
získána kolekce kolkovaných cihel. 
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Pokračovalo zpracovávání nálezů z doby římské ze sbírek RMM. Byla provedena kresebná 
dokumentace římskoprovinciální keramiky pro další zpracování v publikaci. 
Probíhal povrchový průzkum archeologických lokalit na katastru Mikulova. 
Pokračoval výzkum dějin kostela a kolegiátní kapituly sv. Václava v Mikulově. 

 
PŘÍRODOVĚDNÝ VÝZKUM 
Zoologie 
RNDr. Petr Macháček, CSc. 
Pokračoval dlouhodobý průzkum − monitorování ptactva Lednických rybníků a Novomlýn-
ských nádrží. Ptáci Lednických rybníků byli sčítáni sedmadvacetkrát, ptáci Novomlýnských 
nádrží dvanáctkrát. Výsledky byly mj. využity i při zpracování nového Plánu péče Národní 
přírodní rezervace Lednické rybníky. Větší pozornost byla věnována také ptákům Zámeckého 
rybníka v Lednici (součást rezervace) – byli sčítáni osmnáctkrát. 
Výsledky byly zpracovány do přehledů, kartotéky a databáze a dle účelu předány do celostátně 
organizovaných akcí (mezinárodní sčítání vodního ptactva, sčítání populací vodních ptáků 
metodou dvou kontrol). 
Kromě sčítání ptáků na hladinách bylo sledováno zimování hus a orlů i hnízdění ptáků na ostro-
vech Věstonické nádrže – především hus, racků a rybáků. 
Při monitorování hnízd čápů bílých na okrese byla provedena kontrola všech stávajících hnízd 
a vyhledána nová hnízda, byl proveden záznam neobsazených a obsazených hnízd s počtem 
vyvedených mláďat. 
 
Entomologie 
Pavel Pokorný 

V rámci faunistického výzkumu brouků ve sběrné oblasti RMM bylo absolvováno 8 exkurzí 
na 8 lokalit, v nichž bylo nasbíráno cca 500 exemplářů brouků. Zvláštní pozornost byla věno-
vána stepním a lesostepním biotopům. 
Současně byla prováděna digitální fotodokumentace lokalit biotopů a hmyzu. 
Do kartotéky byly z odborné literatury doplňovány faunistické údaje o broucích sběrné oblasti. 
 
Botanika 
Mgr. Milada Rigasová 

Probíhal floristický průzkum botanických lokalit mezi Mikulovem a Klentnicí, okolí Vrbice, 
lokalit Kloboucka, Pouzdřanska, Lednicko-valtického areálu, hraničního hřebenu Mikulov–
Valtice, Pálavy a území mezi Boleradicemi, Diváky a Kurdějovem. 
Bylo dokončeno shromažďování informací o krajinářských úpravách Mikulova a okolí studiem 
archivních materiálů. Téma bylo zpracováno odbornou pracovnicí muzea formou disertační 
práce na Zahradnické fakultě v Lednici. 
 
HISTORIE 
Mgr. Dobromila Brichtová, Mgr. Jan Richter 

Pokračoval výzkum ve fondech Moravského zemského archivu v Brně týkající se historie ro-
diny Dietrichsteinů – Ferdinand Dietrichstein a dvorské slavnosti v Mikulově. 
Byl prováděn biografický výzkum Markéty a Václava Viléma Lobkowitz pro studii k antro-
pologickému výzkumu příslušníků rodu Dietrichsteinů. Výstupem výzkumu byla spolupráce 
na realizaci publikace doc. RNDr. Evy Drozdové, Ph.D., Dietrichsteinové z Mikulova. (Drozdo-
vá, Eva: Dietrichsteinové z Mikulova. Výsledky antropologického výzkumu vybraných přísluš-
níků rodu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 271 s.) 
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Byla uskutečněna rekonstrukce torza dietrichsteinské obrazárny. Byla provedena digitalizace 
sbírky, založen katalog a byly shromažďovány údaje z historických katalogů. Projekt bude po-
kračovat v roce 2007. 
V rámci studia historie rodiny Dietrichsteinů byl prováděn výzkum stavebních aktivit na miku-
lovském panství za Ferdinanda Dietrichsteina. 
Pokračoval výzkum problematiky židovských dobrovolníků pro stát Izrael v letech 1947–1949 
a jejich pobytu v Mikulově. Z archivu Ministerstva vnitra ČR byly excerpovány informace tý-
kající se dobrovolníků židovské národnosti či vyznávající židovské náboženství, kteří se přihlásili 
k výcviku do jednotek Haganah a kteří byli před odchodem do Izraele v únoru 1949 umístěni 
v táboře Mušlov u Mikulova. 
Probíhala dokumentace díla význačného architekta druhé poloviny 19. století Maxe Fleischera. 
V rámci dokumentace židovského hřbitova v Mikulově byly přeloženy epitafy z cca 200 kamenů. 
 
 

♦ PROPAGACE 

♦ Zajištění nových textů pro návštěvníky muzea v českém, anglickém, německém, francouz-
ském a ruském jazyce s informacemi o zámku, muzeu, Městské památkové rezervaci Mi-
kulov – určeny k volnému použití. 

♦ Prezentace instituce a aktuální informace o muzejních akcích – průběžně aktualizované 
webové stránky RMM 

♦ Propagace muzea v projektu „Cestovní kniha – sešit vstupenek a poukázek“. 

♦ Propagace muzea spojená s nabídkou pronájmů společenských prostor v časopise Event 
Promotion. 

♦ Propagace muzea na prezentačním panelu muzeí a galerií jižní Moravy v Brně. 

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

♦ Propagace instituce v místním, regionálním i celostátním tisku formou pozvánek na mu-
zejní akce a článků informujících o aktivitách RMM – články byly dle možností redakcí 
zveřejňovány v následujících denících, přílohách, časopisech aj. informačních materiálech: 

Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, Dějiny a současnost, Místní kultura – měsíč-
ník pro kulturní život v místech a regionech, Program Brněnsko, ProgRÁMek Slo-
vácka, MF Dnes, Lidové noviny, Rovnost (příloha Na tahu), Moravský jih, Břeclavsko, 
Nový život, Zpravodaj MěÚ Mikulov, Hlas Pálavy 

 
 

♦ NÁVRHY A REALIZACE PROJEKTŮ – GRANTOVÁ ČINNOST 

� Z programu ISPROFIN Ministerstva kultury ČR byla získána dotace 145 000 Kč, díky kte-
ré byly zrestaurovány čtyři historické malby – obrazy ze zámecké galerie. 

� Nadace židovského muzea v Praze poskytla muzeu dar ve výši 25 000 Kč. Částka byla 
použita na kulturní program v Horní synagoze konaný v rámci májového víkendu s mu-
zejní nocí. Ten byl také součástí projektu „Rok s židovskou kulturou – 100 let Židov-
ského muzea v Praze“, k němuž bylo RMM židovským muzeem přizváno. 

� V roce 2006 proběhl schvalovací proces žádosti o grant z finančních mechanismů EHP/ 
Norska na záchranu drobné a pevnostní architektury mikulovského zámku. Přidělení grantu 
bylo schváleno a v roce 2007 bude projekt realizován. 
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� V roce 2006 byla podána žádost o podporu z programu INTERREG IIIA na vybudování 
Kongresového centra Mikulov. Tato žádost byla schválena a v průběhu roku 2007 se při-
stoupí k realizaci projektu.  

 
 
 

♦ NÁVŠTĚVNOST REGIONÁLNÍHO MUZEA V MIKULOVĚ V ROCE 2006 

 

Návštěvníci RMM v roce 2006 Počet osob 

návštěvníci zhlédnuvší expozice a výstavy RMM – registrovaní pokladnou 44 256 
návštěvníci společenských akcí, vernisáží výstav, koncertů etc. 3 185 
návštěvníci přítomní akcím při placených krátkodobých pronájmech 13 095 

celkem 60 536 

 
Kromě platících návštěvníků strávilo v prostorách RMM v roce 2006 cca 16 300 dalších osob 
při společenských akcích, vernisážích výstav, koncertech a krátkodobých pronájmech nebyto-
vých prostor (srov. s rokem 2005 = cca 19 300 osob). 
V roce 2006 navštívilo Regionální muzeum v Mikulově celkem cca 60,5 tis. osob (srov. s ro-
kem 2005 = 67,5 tis. osob, tj. cca 90 %). 
 
Podrobněji viz příloha – str. 50. 
 
 

♦ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ 

Činnost muzea v roce 2006 probíhala dle schváleného plánu práce pro rok 2006 a v souladu 
s organizačním řádem jako základním předpisem instituce, s pracovním řádem a se základní-
mi směrnicemi organizace. 
Porady vedení jako základní poradní orgán ředitelky muzea se konaly s ojedinělými výjimka-
mi pravidelně každé pondělí za účasti ředitelky (Mgr. Dobromila Brichtová), zástupkyně ředi-
telky (Ing. Stanislava Vrbková), pracovnic ekonomického útvaru (Danuška Souchopová, Zdeňka 
Čechová), vedoucího útvaru muzejní práce (RNDr. Petr Macháček, CSc.), pracovníků útvaru 
správy budov (správce budov Jan Ivičič a technik Ivo Láník) a zástupkyně Odborové organi-
zace (Zdeňka Vašková). Z porad byly vypracovávány zápisy, archivované u ředitelky 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 2006. 
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♦ OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTU 

 
Oprava zdi na Zámecké ulici 

Cihlová zeď byla působením tlaku zeminy vybočena a hrozilo její zřícení. Přibližně jedna tře-
tina zdi byla opravena již v roce 2003. Zbylý úsek zdi byl v roce 2006 rozebrán, byly zhotoveny 
nové základy a odvodnění. Zeď byla následně z nových lícových cihel znovu postavena a vy-
spárována. Práce se uskutečnily dodavatelsky – firmou Vymyslický, s. r. o. Náklady na opra-
vu zdi činily 435 012 Kč. 
 
Záchrana drobné a pevnostní architektury zámku Mikulov 
Projekt bude realizován z dotace z finančních mechanismů EHP/Norska – náklady mají činit 
10 600 tis. Kč. 
Akce sestává ze čtyř částí: 
� oprava fasády Čestného nádvoří  
� restaurování sochařské výzdoby na Čestném nádvoří 
� restaurování kašny na druhém nádvoří 
� restaurování kašny pod západní terasou 
 
Vzhledem k administrativní náročnosti celého jednání se v průběhu roku 2006 podařilo pouze 
připravit a vypsat výběrové řízení na dodavatele prací. Zpracování výběrového řízení bylo za-
dáno firmě Renards, s. r. o., a náklady na tuto akci v roce 2006 činily 30 345 Kč. 
Předpokládaný termín započetí oprav je konec března 2007.  
 
Oprava fasády a zastřešení krytého točitého schodiště ve dvoře Náměstí č. p. 20 
 
V rámci kompletní opravy dvora domu na Náměstí č. p. 20, které provádělo město Mikulov, 
přistoupilo RMM také k opravě části krytého točitého schodiště, jehož je vlastníkem. Schodiště 
spojuje náměstí se zámeckým parkem a částečně do uvedeného dvora zasahuje. 
Byla zhotovena nová omítka a bylo opraveno zastřešení. Práce provedla firma Stavitelství 
Dvořák a náklady celé opravy činily 45 718 Kč. 
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II. 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 
 
Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2006 
 
Počet zaměstnanců − fyzické osoby 

 k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006 
celkem 26  26  
muži 13  13  
ženy 13  13  
THP 18  18  
dělníci 8  8  
ZPS 3  4  

občané EU 1  1  
důchodci a pracující 
v důchodovém věku 

3  4  

 
Struktura pracovníků dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání k 31. 12. 2006 

vzdělání počet zaměstnanců celkem muži ženy 
základní 4  2 2 

vyučení bez maturity 6  4 2 
střední s maturitou 6  1 5 
vysokoškolské 10  6 4 

 
 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2006 
 
Nárůst počtu zaměstnanců v průběhu roku 2006 ve fyzických osobách: 

2 průvodkyně-uklizečky (expozice Dolní Věstonice − sezónní zaměstnanci) 
9 průvodců (zámek Mikulov − sezónní zaměstnanci) 
1 manipulační dělník (zámek Mikulov – záskok za dlouhodobou nemoc) 

 
Úbytek počtu zaměstnanců v průběhu roku 2006 ve fyzických osobách:  

2 průvodkyně-uklizečky (expozice Dolní Věstonice − sezónní zaměstnanci) 
9 průvodců (zámek Mikulov − sezónní zaměstnanci) 
1 manipulační dělník (zámek Mikulov – záskok za dlouhodobou nemoc) 
 
 

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 
 
Stanovený limit mzdových prostředků na rok 2006 činil 6 003 000 Kč 
Předpokládaný průměrný plat − 18 528 Kč 

Čerpání mzdových prostředků za rok 2006 činilo 6 090 716 Kč 
Skutečný průměrný plat − 18 799 Kč 

Na překročení mzdového limitu o 87 716 Kč bylo použito prostředků z fondu odměn organizace. 
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Struktura platových tříd a úvazků k 31. 12. 2006 
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pracovní zařazení 

THP 12 1 42 947  0 ředitelka 

5 26 331  13 
zástupkyně ředitelky, kurátoři sbírek, 
rozpočtářka, pracovnice technicko- 
-ekonomického rozvoje THP 11 

1 4 128 0 archeolog 0,25 úvazku – 12 měsíců 
THP 10 5 21 908  9 kurátoři sbírek, technický pracovník 
THP 9 2 16 864  73 konzervátorka, knihovnice 

2 19 025  0 výstavář, správce depozitáře 
THP 8 

1 15 096  0 výtvarnice 0,75 úvazku – 12 měsíců 
THP 4 1 2 170  0 průvodkyně Diváky 0,2 úvazku – 12 měsíců 

 

D 7 2 16 740  0 klempíř, zedník 
D 6 1 5 105  231 truhlář 
D 5 1 14 103  15 operátor inf. a komunikačních technologií 
D 3 4 9 236  373 manipulační dělník, uklízečky 

 

celkem 26  714  

Výše skutečných průměrných platů je ovlivněna dlouhodobou nemocností. 
 
 
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za rok 2006 
 
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 věnovaných před-
pisům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních předpisů. 
 
V roce 2006 nebyl v muzeu zaznamenán žádný pracovní úraz. 
 
Pracovní neschopnost zaměstnanců za sledované období 
 
Počet hlášených případů pracovní neschopnosti 

• způsobené nemocí − celkem 10, z toho 5 žen  
• způsobené pracovním úrazem – žádný 
• způsobené ostatními úrazy – celkem 1, z toho 1 žena 

 
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti 

• způsobené nemocí − celkem 693, z toho 359 u žen 
• způsobené pracovním úrazem – žádné 
• způsobené ostatními úrazy – celkem 21, z toho 21 u žen 

 
Ošetřování člena rodiny nebylo využito. 
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III. 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 

♦ III. 1. VÝNOSY 

VÝNOSY – k 31. 12. 2006                            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 

2005 2006 

Upravený 
rozpočet 
2006 

% plnění 
upraveného 
rozpočtu 2005 2006 

Upravený 
rozpočet 
2006 

% plnění 
upraveného 
rozpočtu 

Výnosy v tis. Kč                     

Tržby za vlastní výkony a za zboží                     

Tržby za vlastní výrobky 601                   

Tržby z prodeje služeb – režie   602000 588 714 550 130         

Tržby z prodeje služeb – vstupné   602200 996 954 900 106         

Tržby z prodeje služeb 602   1 584 1 668 1 450 115         

Tržby za prodané zboží 604   232 260 200 130         

                      

Ostatní výnosy                     

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641                   

Ostatní pokuty a penále 642                   

Platby za odepsané pohledávky 643                   

Úroky 644   1 1 1 100         

Kurzové zisky 645                   

Zúčtování fondů – fond rezervní – NFOH   648100 50               
Zúčtování fondů – fond rezervní – nadace 
Židovského muzea v Praze   649110   25 25 100         

Zúčtování fondů – fond odměn   648300 224 88 88 100         

Zúčtování fondů 648   274 113 113 100         

Jiné ostatní výnosy   649000     2           
Jiné ostatní výnosy –  
mimořádné výnosy minulých let   649200 -2 64 63 102         

Jiné ostatní výnosy – archeologický výzkum   649300 17 102 102 100         
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Jiné ostatní výnosy – náhrada škody (střechy)   649400   200 200 100         

Jiné ostatní výnosy – nájemné   649500 1 411 1 463 1 363 107         

Jiné ostatní výnosy – pronájem movitých věcí   649700 41               

Jiné ostatní výnosy 649   1 467 1 829 1 730 106         

                      

Příspěvky a dotace na provoz                     

Z rozpočtu JMK   691100 11 310 12 726 12 726 100         

Z rozpočtu JMK – fasáda II. nádvoří zámek   691200 2 100               

Z rozpočtu JMK – oprava zdi na Zámecké ul.   691200   400 400 100         

Z rozpočtu JMK – fasáda domu Brněnská ul.   691300 800               

Z rozpočtu JMK – Norské fondy   691300   30 30 100         

Z rozpočtu JMK – expozice o době římské   691400 340 876 876 100         

ISPROFIN   691500 235 145 145 100         

Z rozpočtu JMK – restaurování sbírkových předmětů   691600 250               

Z rozpočtu JMK – nákup sbírek   691700 100               
Program regenerace městských památkových 
rezervací a zón – město Mikulov   691800 250               

Celkem 691   15 385 14 177 14 177 100         

ze SR                     

ze státních účelových fondů                     

ostatní                     

                      

Výnosy celkem:     18 943 18 048 17 671 102 0 0 0   
 
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 30. 1. 2007 Dana Souchopová  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 

Podpis:  Podpis: 
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Komentář k tabulce „Výnosy“ 

 
Výnosy roku 2006 byly vyšší, než RMM rozpočtovalo. Vyšších příj-
mů bylo dosaženo ze vstupného, z pronájmů nebytových prostor 
a archeologického výzkumu. 
Výnosy byly povýšeny také převodem z fondu odměn, a to v celko-
vé výši 88 tis. Kč na odměny zaměstnancům. 
Vzhledem k lepšímu plnění vlastních příjmů jsme během roku pro-
vedli změnu rozpočtu. 
 
Příspěvky od Jihomoravského kraje na rok 2006 na provoz: 

• příspěvek na provoz 12 726 tis. Kč 
• účelový příspěvek – oprava zámecké zdi 400 tis. Kč 
• účelový příspěvek – Norské fondy 30 tis. Kč 
• účelový příspěvek – nová expozice Římané 

a Germáni v kraji pod Pálavou 
876 tis. Kč 

příspěvky celkem 14 032 tis. Kč 
 
Z dalších zdrojů RMM získalo: 

• dotaci z Ministerstva kultury ČR z programu ISPROFIN na res-
taurování sbírkových předmětů ve výši 145 tis. Kč 

• finanční dar z Nadace Židovského muzea v Praze ve výši 25 tis. Kč, 
který byl použit na realizaci projektu „Rozšíření vzdělávacích 
aktivit při expozici v Horní synagoze“ v Mikulově 

Plnění vlastních příjmů za rok 2006: 

rozpočet skutečnost % plnění 
3 639 tis. Kč 4 016 tis. Kč 110 

 
Plnění výnosů za rok 2006: 

rozpočet skutečnost % plnění 
17 671 tis. Kč 18 048 tis. Kč 102 

 
 
Příspěvky od Jihomoravského kraje na rok 2006 na investiční akce: 

• nová expozice Římané a Germáni v kraji pod 
Pálavou  

1 418 tis. Kč 

• venkovní osvětlení zámku 1 200 tis. Kč 
• kongresové centrum (projekt EU – Interreg) 1 500 tis. Kč 
celkem 4 118 tis. Kč 
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♦ III. 1. NÁKLADY 

Náklady – k 31. 12. 2006               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 

2005 2006 

Upravený 
rozpočet 
2006 

% plnění 
upraveného 
rozpočtu 2005 2006 

2006 
% plnění 

upraveného 
rozpočtu 

Náklady v tis. Kč                     

Spotřebované nákupy                     

Spotřeba materiálu – údržba   501000 121 98 97 101         

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby   501100 134 130 130 100         

Spotřeba materiálu – fotomateriál   501110 21 10 10 100         

Spotřeba materiálu – STÚ   501150 63 28 30 93         

Spotřeba materiálu – nákup OE   501200 56 23 30 77         

Spotřeba materiálu – nákup DHIM   501300 317 287 290 99         

Spotřeba materiálu DHIM – expozice Římané   501310   645 645 100         

Spotřeba materiálu – pronájmy   501400 35 58 56 104         

Spotřeba materiálu – pohonné hmoty, mazadla   501500 48 61 60 102         

Spotřeba materiálu  – knihy, noviny, časopisy, CD   501600 70 65 65 100         

Spotřeba materiálu – na propagaci   501700 112 222 220 101         

Spotřeba materiálu – čistící prostředky   501800 93 54 50 108         

Spotřeba materiálu – Nadace Žid. muzea v Praze   501810   4 4 100         

Spotřeba materiálu – pro výstavní účely   501900 37 106 105 101         

Spotřeba materiálu – expozice o době římské   501910 58 111 111 100         

Spotřeba materiálu 501   1 165 1 902 1 903 100         

Spotřeba energie – elektrická energie   502100 1 863 1 711 1 895 90         

Spotřeba energie – plyn   502300 57 56 70 80         

Spotřeba energie 502   1 920 1 767 1 965 89         

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503   40 41 40 103         

Prodané zboží 504   153 171 185 92         
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Služby                     
Opravy a udržování   511000 306 198 224 88         
Opravy a udržování – dopravní prostředky   511100 37 70 70 100         
Opravy a udržování – fasáda II. nádvoří zámku   511130 2 106               
Oprava a udržování – malířské a natěračské práce   511200 85 11 11 100         
Opravy a udržování – tech. přístroje včetně revizí   511700 60 75 75 100         
Opravy a udržování – pronájmy   511800 82 86 85 101         
Opravy a udržování – fasáda Brněnská ul.   511900 700               
Opravy a udržování – Brněnská 9   511901 350               
Opravy a udržování – zámecká zeď   511920   435 435 100         

Opravy a udržování 511   3 726 875 900 97         

Cestovné – tuzemské   512000 15 15 14 107         

Cestovné zahraniční   512100 3 37 38 97         

Cestovné 512   18 52 52 100         

Náklady na reprezentaci 513   20 25 25 100         

Ostatní služby   518000 141 189 190 99         

Ostatní služby – k pronájmům VZS, vinárna   518100 164 200 200 100         

Ostatní služby – přepravné   518110 19 39 50 78         

Ostatní služby – telefony   518120 213 230 230 100         

Ostatní služby – poštovné   518130 21 18 18 100         

Ostatní služby – internet   518400 43 43 43 100         

Ostatní služby – STKO   518160 91 87 92 95         

Ostatní služby – stočné   518170 198 214 220 97         

Ostatní služby – zahrada, park   518200 480 417 420 99         

Ostatní služby – školení zaměstnanců   518210 9 12 15 80         

Ostatní služby – poplatky za rozhlas, televizi   518220 11 13 12 108         

Ostatní služby – revize BPPO, PO   518230 60 60 60 100         

Ostatní služby – nájemné placené RMM   518240 13 4 5 80         

Ostatní služby – právnické služby   518250 18 18 18 100         

Ostatní služby – udržování sbírek   518300 392 245 250 98         

Ostatní služby – udržování sbírek (ISPROFIN)   518301 235 145 145 100         

Ostatní služby – nákup sbírek   518310 156 44 40 110         

Ostatní služby – údržba software, PC   518400 29 33 50 66         

Ostatní služby – k pronájmům   518500 100 72 91 79         

Ostatní služby – k výstavám   518600 26 36 50 72         
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Ostatní služby – Nadace Žid. muzea v Praze   518610   21 21 100         

Ostatní služby – fotopráce, xerox   518700 16 7 10 70         

Ostatní služby – expozice o době římské   518710 283 134 134 100         

Ostatní služby – propagační činnost   518800 30 14 22 64         

Ostatní služby – NFOH   518810 7               

Ostatní služby – Software nákup   518900   13 13 100         

Ostatní služby – Norské fondy   518920 140 30 30 100         

Ostatní služby 518   2 895 2 338 2 429 96         

                      

Osobní náklady      7 911 8 521 8 520 100         

Mzdové náklady 521   5 652 6 091 6 091 100         

Zákonné sociální pojištění 524   1 978 2 129 2 129 100         

Ostatní sociální pojištění 525                   

Základní příděl do FKSP   527000 113 122 122 100         

Příspěvek na obědy   527100 147 156 156 100         

Pracovní pomůcky   527200 9 11 10 110         

Závodní preventivní péče   527300 12 12 12 100         

Daně a poplatky                     

Daň silniční 531                   

Daň z nemovitostí 532                   

Ostatní daně a poplatky 538   44 2 2 100         

                      

Ostatní náklady                      

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541                   

Ostatní pokuty a penále 542   4               

Odpis pohledávky 543                   

Úroky  544                   

Kurzové ztráty 545                   

Dary 546                   

Manka a škody  548     207 207 100         

                      

Jiné ostatní náklady   549000 28 14 15 93         

Jiné ostatní náklady – Kooperativa   549100 16 16 17 94         

Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky   549200 19 20 20 100         
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Jiné ostatní náklady – pojištění   549300 123 156 160 98         

Jiné ostatní náklady – technické zhodnocení   549400   4             

Jiné ostatní náklady 549   186 210 212 99         

                      
                    Odpisy, prodaný majetek, rezervy  

a opravné položky                     

Odpisy dlouhodobého majetku 551   321 1 231 1 231 100         

Zůstatková cena prod.dlouhodobého majetku 552                   

Prodané cenné papíry a podíly 553                   

Prodaný materiál 554                   

Tvorba zákonných rezerv 556                   

Tvorba zákonných opravných položek 559                   
                      

Náklady celkem:     18 403 17 342 17 671 98 0 0 0   

 
 
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 30. 1. 2007 Dana Souchopová  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 

Podpis:  Podpis: 
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Komentář k tabulce „Náklady“ 

 
 

Důležité položky ovlivňující schválený rozpočet 
na rok 2006 (v tis. Kč) 

Změna 
(v tis. Kč) 

Schválený rozpočet 
2006 (v tis. Kč) 

Upravený 
rozpočet  

2006 (v tis Kč) 

Navýšení (v tis. 
Kč) 

501 – Spotřeba materiálu  1 403 1 903 500 
Do položky byly přesunuty finance z účtu 518 – ostatní služby:     

• budování expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou 350    

• propagace 100    
          
502 – Spotřeba energie  2 065 1 965 -100 
Vzhledem k mírné zimě vznikla úspora jak ve spotřebě elektrické 
energie, tak i plynu. 

-100    

     
511 – Opravy a udržování  6 275 900 -5 375 
Byl proveden přesun financí do příštího roku – jedná se o sumu 
poskytnutou zřizovatelem na krytí části projektu realizovaného  
z finančních mechanismů EHP/Norska (realizace až v roce 2007). 

-5 375    

     
512 – Cestovné  30 52 22 
Cestovné bylo navýšeno o náklady spojené s cestami do New Yorku 
a St. Pöltenu, kde muzeum instalovalo výstavu „Dílna“ – 
propagace muzea v zahraničí. 

22    

     
513 – Náklady na reprezentaci  20 25 5 
Náklady na reprezentaci byly povýšeny v souvislosti s hostitelskými 
povinnostmi muzea na sjezdu Asociace muzeí a galerií ČR, 
konaném na mikulovském zámku. 

5    
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518 – Ostatní služby 62 2 364 2 426 62 
Navýšení položky způsobily vyšší náklady na úklid sněhu, náklady 
na zpracování projektů EU (Interreg, „Norské fondy“), vyvážení 
jímky v objektu muzea v Dolních Věstonicích ad. 

212    

Vzhledem k vyššímu množství pronájmů byly povýšeny finance 
spojené s úklidem zámeckého sálu 

100    

Významnou potřebu navýšení položky znamenaly náklady na 
restaurování vzácného oděvu Markéty Dietrichstein, vyzvednutého 
z rakve šlechtičny. 

100    

Část financí z položky byla převedena na účet 501 – spotřeba 
materiálu – expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. 

-350    

     
521 – Mzdové náklady  6 003 6 091 88 
Stanovený limit na mzdy byl posílen z fondu odměn. 88    
     
524 – Zákonné sociální pojištění  2 101 2 129 28 
Povýšením mezd byl navýšen odvod z mezd. 28    
     
551 – Odpisy   1 312 1 231 -81 
Úspora v položce vznikla nižšími pořizovacími cenami oproti 
předpokládaným – u venkovního osvětlení zámku a laserové 
tiskárny, a dále pozdějším zařazením pořízených investic do 
provozu organizace. 

-81    

     
549 – Ostatní náklady  192 212 20 
Položka byla navýšena o úhradu pojištění Světelského oltáře, 
uloženého v muzeu v souvislosti s restaurováním. 

20    

 
Plnění nákladů za rok 2006: rozpočet skutečnost % plnění 
 17 671 17 342 98 



 31 

 

♦ III. 3. FINANČNÍ MAJETEK 

 
Uvedení stavů na bankovních účtech 
 
Regionální muzeum v Mikulově má zřízeny čtyři účty u KB v pobočce Mikulov: 
 

účet č. účtu stav k 31. 12. 2006 
běžný účet 1430651/0100 2 029 784,77 Kč 
účet FKSP 1071430651/0100 82 416,34 Kč 
účet – INTERREG 35-7792360267/0100 1 499 926,28 Kč 
účet – Norské fondy 35-7792260207/0100 -106,82 Kč 

 
 
Zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP 

 243 −−−− účet FKSP 912 −−−− účet FKSP 
stav k 31. 12. 2006 82 416,34 Kč 87 915,00 Kč 
příspěvky na obědy – 12/05 -4 575 Kč  
úroky od KB – 12/05 -1,34 Kč  
příděl do FKSP – 12/05 10 111 Kč  
 87 951,00 Kč 87 951,00 Kč 

 
 
 

 
 
Ceniny 
 
• stav známek k 31. 12. 2006     4 779,00 Kč       účet: 263/100 Ceniny-známky 
 
• stav stravenek k 31. 12. 2006    30 150,00 Kč       účet: 263/300 Ceniny-stravenky 
 



 32

 

♦ III. 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 
Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2006                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 133 84 49  49     
Provozní zálohy 314000 5 5              
Provozní zálohy JME 314100 87 87              
Provozní zálohy – časopisy 314200 1 1              
Provozní zálohy – plyn 314910 72 72       
ostatní pohledávky – záloha na 
archeologický výzkum 

316000 -50 -50
       

Ostatní pohledávky – Stalcon 316200 645 645          645

Ostatní pohledávky – Vysanton 316300 43 43          43

                   

Celkem 936 199 737 49 0 0 0 0 688

          

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 140 140             
Ostatní závazky – příspěvky 
odborové org. 

325000 2 2
              

Zaměstnanci 331000 226 226              
Ostatní závazky – půjčky 333200 5 5              
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Sporožiro 333300 173 173              
Sociální pojištění 336100 151 151              
VZP 336200 49 49              
ČNP 336203 6 6              
Hutnická pojišťovna 336204 4 4              
Vojenská pojišťovna 336205 7 7       
Pojišťovna vnitro 336206 3 3              
Daň z příjmu – zálohová 341000 62 62              
Daň z příjmu – RMM 341100 -28 -28              
Ostatní přímé daně 342000 1 1       
Náklady příštích období 381000 -121 -121              

Dohadné účty pasivní 389000 233 233              

Celkem 913 913 0 0 0 0 0 0 0

 
 
 

Sestavila dne 30. 1. 2007 Dana Souchopová  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. 

• Pohledávka ve výši 43 tis. Kč – Vysanton Hranice: jedná se o nezaplacený dluh za pronájem zámeckého parku uskutečněný v roce 2003 
(38 tis. Kč dluh + 5 tis. Kč soudní poplatky). Pohledávka je vymáhána soudním řízením. 

• Pohledávka ve výši -50 tis. Kč – jedná se o zaplacenou zálohu Regionálnímu muzeu firmou EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s. r. o., 
za započatý archeologický výzkum. Práce budou dokončeny v roce 2007. 
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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 12 726 tis. Kč 
byl v plné výši 

vyčerpán 

účelová dotace na opravu zámecké zdi 400 tis. Kč 
byla v plné výši 

vyčerpána 
účelová dotace ke grantu z finančních mechanismů 
EHP/Norska 

30 tis. Kč 
byla v plné výši 

vyčerpána 
účelová dotace na realizaci nové expozice Římané a Germáni 
v kraji pod Pálavou 

876 tis. Kč 
byla v plné výši 

vyčerpána 

Dotace na provoz celkem 14 032 tis. Kč  

 

Investiční dotace Výše Čerpání 

účelová dotace na realizaci nové expozice Římané a Germáni 
v kraji pod Pálavou 

1 418 tis. Kč 
byla v plné výši 

vyčerpán 

účelová dotace na venkovní osvětlení zámku 1 200 tis. Kč 
byla v plné výši 

vyčerpána 
účelová dotace ke grantu INTERREG – zřízení 
kongresového centra 

1 500 tis. Kč 
bude čerpána 
v roce 2007 

Investiční dotace celkem 4 118 tis. Kč  

 
 
Dotace ze státního rozpočtu a jiné finanční zdroje: 

Dotace a dary Výše Čerpání 

dotace z programu ISPROFIN na restaurování sbírkových 
předmětů 

145 tis. Kč 
byla v plné výši 

vyčerpána 
finanční dar z Nadace Židovského muzea v Praze na 
realizaci projektu „Rozšíření aktivit v Horní synagoze“  

25 tis. Kč 
byl v plné výši 

vyčerpána 
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♦ III. 6. INVESTICE 

 
• Realizace celkového venkovního nasvětlení zámku 

Po několikaleté snaze se Regionálnímu muzeu podařilo získat finanční prostředky na kompletní 
venkovní osvětlení zámku, který byl poprvé nasvícen 8. září 2006. Prováděcí projekt byl vy-
pracován firmou Varia Slaný na základě světelné zkoušky provedené firmou Erco Leuchten 
GmbH Praha a vítězem výběrového řízení na dodavatele prací se stala firma Siteco Lighting 
Praha. Zámek byl nasvícen z východní, jižní a západní strany. V zámeckém parku bylo polo-
ženo podzemní vedení el. energie a nainstalováno 37 ks svítidel. Západní větev osvětlení je 
napojena na veřejné uliční osvětlení, náklady na provoz této části tedy hradí město Mikulov. 

Celkové náklady venkovního nasvětlení zámku činily 1 202 647 Kč. 
 
 
• Montáž zabezpečovacího zařízení v nových depozitářích 

V nově vybudovaných depozitářích – depozitáři obrazů a depozitáři etnografie, nacházejících 
se v západním zámeckém bastionu a přilehlém křídle, bylo instalováno zabezpečovací zaří-
zení jako obrana před násilným vniknutím. Byla zde umístěna prostorová ochrana a na oknech 
do nádvoří plášťová ochrana. Elektrické rozvody jsou vedeny v trubkách pod omítkou, byl také 
připojen doplňující zdroj se záložním akumulátorem. Práce provedla firma Fides.  

Celkové náklady na realizaci zabezpečení činily 146 673 Kč. 
 
 
• Budování a instalace stálé expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou 

V rekonstruovaných prostorách bývalého sklepního depozitáře na jižním nádvoří je postupně 
instalována archeologická expozice věnovaná obyvatelům a dobyvatelům území jižní Moravy 
na počátku letopočtu. Práce provádí mikulovská firma RAP, s. r. o. V roce 2006 byly dokon-
čeny stavební úpravy prostoru – elektrické rozvody, nová podlaha a výmalba., bylo instalováno 
osvětlení a mosazná madla. (Vitríny, informační tabule a audiovizuální technika budou do pros-
toru expozice umístěny až při dokončovacích pracích v roce 2007.) V upravených prostorách 
byla realizována rekonstrukce hrobové komory germánského krále, byl zde vystavěn model 
germánské chýše a provedena rekonstrukce římského podpodlažního vytápění – hypokausta. 

Celkové náklady na instalaci expozice činily 2 308 342 Kč. 
 
příspěvek z rozpočtu kraje – investiční prostředky 1 418 241 Kč  
příspěvek z rozpočtu kraje – neinvestiční prostředky 875 978 Kč  
z vlastních zdrojů – neinvestiční prostředky 14 123 Kč 
celkové náklady 2 308 342 Kč 
 
 
 

♦ III. 7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

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

 
Výnosy celkem 18 048 tis. Kč 
Náklady celkem 17 342 tis. Kč 
Hospodářský výsledek 706 tis. Kč 
 
 
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006          příloha č. 10 

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

výsledek hospodaření po zdanění 706 305,79 Kč úhrada ztráty za předchozí léta  
    příděl do fondu odměn 250 000,00 Kč 
    příděl do fondu rezervního 456 305,79 Kč 

počáteční stav 706 305,79 Kč celkem příděly 706 305,79 Kč 

Výsledek hospodaření 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 

Do rezervního fondu bylo vloženo 456 tis. Kč, tj. cca 65 % ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006. Vzhledem ke skutečnosti, že v muzeu 
probíhají současně tři rozsáhlé a nákladné projekty, má být obnos sem deponovaný rezervou pro případ nepředpokládaných či navýšených nákladů 
spojených s realizací těchto akcí. Jedná se o budování kongresového centra v zámeckých prostorách, financovaného z programu Interreg, dále o zá-
chranu drobné a pevnostní architektury mikulovského zámku, dotovanou z finančních mechanismů EHP/Norska, a dokončení realizace nové archeo-
logické expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. První dvě jmenované akce jsou významné a sledované díky využití zahraničních financí, 
budování expozice je pro muzeum nákladnou záležitostí, ovšem významnou pro interpretaci naší organizace. Pokládáme proto za nezbytné mít 
v rezervním fondu dostatečný obnos prostředků využitelných k zdárnému dokončení všech akcí. 

Sestavila dne 30. 1. 2007 Dana Souchopová  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 
   
Podpis:  Podpis: 
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IV. 
AUTOPROVOZ 
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spotřeba pohonných hmot 
průměrná 
spotřeba 
na 100 km 

Škoda Felicia 
BVI 88-73 

103 735 117 650 13 915 
benzín Natural 95  

1 187,9 l 
8,53 l 

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

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

56 860 59 406 2 546 
nafta  
332 l 

13,04 l 

Vozidlo používáno k přepravě stavebního materiálu, sbírkových předmětů, odpadu z areálu 
zámku etc. 

 
JAWA 50 
BV 170-16 

31 175 35 576 4 401 
benzín Natural 95 

182 l 
4,13 l 

Motocykl používá k dopravě pracovník přírodovědného oddělení − terénní výzkum. 
 

JAWA 50 
1B 65-78 

9 082 9 159 77 
benzín Special 90 

2,5 l 
3,24 l 

Motocykl používá k dopravě pracovník přírodovědného oddělení − terénní výzkum. 
 

Babeta 1 865 2 718 853 
benzín Special 90 

30 l 
3,51 l 

Motocykl používá k dopravě pracovník přírodovědného oddělení − terénní výzkum. 
 
TORO –  
sněhová fréza 

   benzín Natural 95 
10 l 

 

Sněhová fréza používána k úklidu sněhu v areálu zámku. 
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V. 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 

 
 
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    80 000,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2006 80 000,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2006 80 000,00 Kč 

 

 
 
018 −−−− Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    374 023,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2006 374 023,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2006 374 023,00 Kč 

 

 
 
021 −−−− Stavby         98 926 934,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2006 98 926 934,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2006 98 926 934,00 Kč 

 

 
 
022 −−−− Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   5 397 725,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2006 3 509 260,00 Kč 
nákup laserové tiskárny 171 214,00 Kč 
realizace venkovního osvětlení zámku 1 202 647,00 Kč 
nákup malého motocyklu 49 990,00 Kč 
nákup osobního auta 475 000,00 Kč 
instalace zabezpečovacího zařízení 146 673,00 Kč 
vyřazení HIM -157 059,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2006 5 397 725,00 Kč 

 

 
 
028 −−−− Drobný dlouhodobý hmotný majetek    6 390 177,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2006 5 631 119,00 Kč 
nákup nových DHIM 286 683,00 Kč 
nákup nových DHIM – expozice Římané... 644 962,00 Kč 
vyřazení DHIM -152 980,00 Kč 
převod DHIM do sbírkového fondu -17 497,00 Kč 
převod nepotřebného majetku jiné org. -2 110,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2006 6 390 177,00 Kč 
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031 −−−− Pozemky        6 567 950,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2006 6 570 950,00 Kč 
vyřazení pozemku p. č. 48/2 -3 000,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2006 6 567 950,00 Kč 

 

 
 
041 −−−− Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   200 000,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2006 200 000,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2006 200 000,00 Kč 

 

 
 
042 −−−− Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   1 961 231,00 Kč 
 

PZ k 1. 1. 2006 445 410,00 Kč 
nová expozice – Římané a Germáni... 1 418 241,00 Kč 
zpracování projektu – kongresové centrum 97 580,00 Kč 
KZ k 31. 12. 2006 1 961 231,00 Kč 
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VI. 

PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 
 
TVORBA PENĚŽNÍCH FONDŮ 
 
Peněžní fondy v roce 2006 v Regionálním muzeu v Mikulově byly vytvořeny: 
 
• rozdělením hospodářského výsledku 
• z odpisů 
• z povinného přídělu do FKSP 
• z účelových dotací na investice 
• darem z nadace 
 
ČERPÁNÍ PENĚŘNÍCH FONDŮ 
 
♦ Fond investiční 

V průběhu roku 2006 byly z investičních prostředků pořízeny: 
 

1. Laserová tiskárna 
Pořízení barevné tiskárny (formát A3) odůvodněno potřebou výroby materiálů pro 
vlastní výstavnickou činnost, výrobu propagačních materiálů, plakátů, pozvánek etc. 
K užívání předána 27. 9. 2006. 
 
• pořízena z vlastních zdrojů  
celkové náklady 171 214,00 Kč 

 
 

2. Venkovní osvětlení zámku 
K užívání předáno 5. 9. 2006 
 
• z dotace Jihomoravského kraje hrazeno 1 200 000,00 Kč 
• z vlastních zdrojů hrazeno 2 647,00 Kč 
celkové náklady 1 202 647,00 Kč 
 
 

3. Malý motocykl 
Motocykl slouží k výjezdům přírodovědců do terénu. 
K užívání předán 24. 11. 2006. 
 
• pořízen z vlastních zdrojů  
celkové náklady 49 990,00 Kč 

 
 

4. Osobní automobil Škoda Roomster 
K užívání předán 18. 12. 2006. 
 
• pořízen z vlastních zdrojů  
celkové náklady 475 000,00 Kč 
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5. Zabezpečovací zařízení do depozitářů 
K užívání předán 18. 12. 2006. 
 
• pořízeno z vlastních zdrojů  
celkové náklady 146 673,00 Kč 

 
 

6. Nová expozice – Římané a Germáni v kraji pod Pálavou 
V roce 2006 byla v prostorách budoucí expozice Římané a Germáni v kraji pod Pála-
vou realizována rekonstrukce hrobové komory germánského krále, byly provedeny 
rekonstrukce germánské chýše a římského podpodlažního vytápění – hypokausta. 
Byly dokončeny poslední stavební úpravy pro závěrečnou fázi budování expozice – 
instalaci vitrín a audiovizuální techniky. Ta bude dokončena v roce 2007. 
K užívání bude expozice předána v květnu 2007. 
 
V roce 2006 proinvestováno: 

• z dotace Jihomoravského kraje  1 418 000,00 Kč 
• z vlastních zdrojů 241,00 Kč 
celkové náklady 1 418 241,00 Kč 

 
 

7. Zpracování projektu na vybudování kongresového centra 
Kongresové centrum bude realizováno v roce 2007. 
 
• pořízeno z vlastních zdrojů  
celkové náklady 97 580,00 Kč 

 

 

 
♦ Fond rezervní 

Do rezervního fondu byl uložen dar od Nadace Židovského muzea v Praze ve výši 25 000,00 Kč, 
určený na realizaci projektu RMM „Rozšíření aktivit při Horní synagoze v Mikulově, který 
byl zahrnut do projektu pražského židovského muzea „Rok s židovskou kulturou – 100 let 
Židovského muzea v Praze“. Z fondu byly čerpány finance k úhradě akcí:  
 

zhotovení fotografií na výstavu v synagoze: Brian Hendler 
– Změť (život v Izraeli) 

12 515,00 Kč 

nákup clip-rámů pro výstavu fotografií 1 390,00 Kč 
nákup vína pro košt košer vín 5 000,00 Kč 
ozvučení hudebního programu s hebrejskými písněmi 3 500,00 Kč 
nákup toneru k výrobě propagačního materiálu na vernisáž 
v synagoze 

2 595,00 Kč 

celkové náklady 25 000,00 Kč 
 
Dar Židovského muzea byl vyčerpán v plné výši. Zbývající finance na realizaci projektu RMM 
byly hrazeny z rozpočtu organizace – koncerty, poštovné a doprava sbírkových předmětů pro 
expozici v synagoze (celkové náklady 25 255 Kč). 
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♦ Fond odměn 

Z fondu odměn bylo v roce 2006 čerpáno 87 716,00 Kč na odměny zaměstnancům RMM. 

 

 

♦ Fond FKSP 

Z FKSP bylo v roce 2006 čerpáno 159 326,00 Kč. 
 

příspěvek na obědy 70 800,00 Kč 
životní jubilea 7 500,00 Kč 
zájezd, vstupné na kulturní akce 81 026,00 Kč 

celkem 159 326,00 Kč 
 

 
 
Fondy k 31. 12. 2006 byly finančně kryty. 
 
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů – viz příloha č. 14 na str. 48. 
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VII. 
KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Dle vnitřního předpisu JmKÚ Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěv-
kových organizací sestavila ředitelka RMM interní směrnici určující pravidla řídící kontroly – 
Vnitřní kontrolní systém Regionálního muzea v Mikulově (směrnice č. 5/2003 RMM z 
1. 7. 2003). 
Uvedená směrnice stanovuje oblasti činností a povinností sledovaných kontrolním systémem 
a způsob provádění kontrol. Témata kontrol: 

1. Provádění finanční kontroly bylo upraveno směrnicí RMM č. 15/2004 z 1. 8. 2004, 
která stanovuje organizaci vnitřního kontrolního systému. 

2. Kontrola péče o sbírky je dána směrnicí RMM č. 1/2003 (Režim zacházení se sbírkou 
Regionálního muzea v Mikulově). Týká se fyzické inventarizace sbírek, sleduje smlou-
vy o zápůjčkách a evidenci. 

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

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

Na základě směrnice č. 5/2003 – Vnitřní kontrolní systém RMM – byl vypracován plán kon-
trol pro rok 2006 jako součást plánu práce. V něm byly zařazeny následující kontroly:  

A. inventarizace dlouhodobého majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek, závazků, 
účtů aktiv a pasiv – daná směrnicemi RMM č. 4/2005 z 3. ledna 2005 (Směrnice pro in-
ventarizaci majetku, závazků) 

B. inventarizace sbírek – daná směrnicí RMM č. 1/2003 (Režim zacházení se sbírkou Regio-
nálního muzea v Mikulově) 

C. kontrola dodržování pracovního řádu 

 
VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROLNÍ ČINNOSTI RMM ZA ROK 2006 

Vnitřní systém finanční kontroly byl průběžně uplatňován ve všech bodech kapitoly „Organi-
zace vnitřního kontrolního systému“ směrnice RMM č. 1/2004 všemi pracovníky odpovědnými 
za průběh finančních operací. Jednalo se zejména o sledování předepsaných postupů při: 
� dodržování pokladního limitu 
� prověřování smluvních vztahů před jejich podpisem a vedení centrální evidence smluv 
� organizování výběrových řízení na pořízení movitého majetku a na výběr dodavatele pra-

cí a služeb 
� výdeji stravenek 
� doplňování knihovního fondu 
� financování výdajů na materiál, hmotný a nehmotný majetek a nákupu služeb 

Inventarizace sbírek probíhala dle kapitoly Inventarizace sbírek směrnice č. 1/2003 „Režim 
zacházení se sbírkou RMM“ v jednotlivých podsbírkách průběžně v rámci celého roku. Správci 
sbírek v rámci povinné každoroční inventarizace desetiny souboru movitých předmětů tvořících 
sbírku prováděli: 
� ověření fyzické existence sbírkových předmětů 
� porovnání inventarizovaných předmětů se záznamem ve sbírkové evidenci 
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� posouzení stavu sbírkových předmětů s ohledem na případnou potřebu preparace, kon-
zervace či restaurování 

Výsledky inventarizace vykázali správcové sbírek ve svých zprávách o činnosti a inventarizační 
komise pověřená ředitelem předložila zápis o provedených inventarizacích u jednotlivých správ-
ců sbírek. 

Dodržování pracovního řádu bylo průběžně sledováno vedoucími oddělení, kontrolu docházky 
tito vedoucí potvrzovali svým podpisem v knize docházky každý poslední den v měsíci. 

Kontrolu dodržování plánů práce jednotlivých pracovníků prováděli vedoucí oddělení v rámci 
pravidelných porad příslušných útvarů. 
 

 

EXTERNÍ KONTROLY V RMM V ROCE 2006 
 
Kontrola v Regionálním muzeu provedená v roce 2006 zřizovatelem: 

• Kontrolu evidence a stavu sbírkových předmětů a dodržování depozitárního režimu pro-
vedli dvakrát opakovaně pracovníci odboru kultury a památkové péče Jihomoravského 
krajského úřadu na archeologickém pracovišti RMM. Kontrolou bylo zjištěno, že zápisy 
na registračních listech jsou shodné se zápisy v přírůstkové knize, přírůstková čísla jsou 
řádně zaregistrována, depozitáře i vedení depozitární knihy odpovídá směrnici Režim za-
cházení se sbírkou RMM. 

 
Kontrola v Regionálním muzeu provedená v roce 2006 Českou obchodní inspekcí Brno: 

• ČOI Brno provedla v RMM v roce 2006 kontrolu prodeje publikací a výdeje vstupenek, 
při níž nebyly zjištěny žádné závady. 
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VIII. 
VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 

 
Ve dnech 4.–8. prosince 2006 byla provedena fyzická inventura HIM, DHIM a OE. Inventarizace 
skladu MTZ, skladu publikací, inventarizace účtů, pokladní hotovosti a cenin k 31. prosinci 2006 
byla provedena ve dnech 2.–5. ledna 2007. 
Inventury provedly dílčí inventarizační komise na základě příkazu ředitelky Mgr. Dobromily 
Brichtové ze dne 24. listopadu 2006. Bylo sestaveno 7 dílčích inventarizačních komisí, jejichž 
jmenovitý seznam včetně podpisových vzorů jednotlivých členů je přílohou zápisu o prove-
dené inventarizaci. 
Samotné inventury byly prováděny na základě počítačových sestav sepsaných podle zodpověd-
nosti jednotlivých zaměstnanců a uložení předmětů, které inventurám podléhají. Každý zaměst-
nanec obdržel příkaz ředitele, ve kterém byly dány instrukce, jak mají inventury probíhat. Dílčí 
inventarizační komise byly upozorněny, aby pečlivě kontrolovaly stav použitelnosti HIM, DHIM 
a OE a v případě špatného stavu doporučily vyřazení daného předmětu. 
Dne 27. listopadu 2006 jmenovala ředitelka muzea škodní komisi pro likvidaci a vyřazení in-
ventáře RMM. Této komisi byly po uzavření inventur předány veškeré likvidační protokoly 
k posouzení a zpracování. Likvidační komise v průběhu měsíce prosince 2006 zhodnotila ná-
vrhy na vyřazení předmětů a dle vyhlášky č. 62/2001 Sb. zabezpečila jejich likvidaci. 
Provedenou inventurou HIM, DHIM, OE, skladu MTZ a skladu publikací, inventurou účtů, 
pokladní hotovosti a cenin nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, finanční vyjádření 
souhlasilo s účetní evidencí. 
Doklady o stavu majetku a závazků byly zúčtovány, příjmy a výdaje byly zachyceny v účet-
nictví a operativní evidenci. 
Vypracované doklady související s inventarizací byly souhrnně seřazeny v pořadači „Inventa-
rizace 2006“, uloženém v účtárně RMM. 
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PŘÍLOHA – PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU 
 
Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2006                                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 450 550 714 130       

Tržby z prodeje služeb – vstupné 900 900 954 106       

Tržby za prodané zboží 200 200 260 130       

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku             

Tržby z prodeje cenných papírů             

Tržby z prodeje materiálu             
Použití fondů: fond investiční             
  fond rezervní  
  (dar Židov. muzea v Praze)   25 25 100       

  fond odměn   88 88 100       

Úroky od KB 1 1 1 100       

Jiné ostatní výnosy 3 2          

Jiné ostatní výnosy – minulých let 3 63 64 102       

Jiné ostatní výnosy – archeologický výzkum 10 102 102 100       

Jiné ostatní výnosy – čistý nájem 1 474 1 363 1 463 107       

              

Náhrada škody – střechy   200 200 100       

Přijaté dotace             

Isprofin   145 145 100       

Příspěvek na provoz od zřizovatele 19 302 14 032 14 032 100       

Výnosy (zdroje) celkem 22 343 17 671 18 048 102 0 0 0   

              

Spotřeba materiálu 1 403 1 903 1 902 100       

Spotřeba energie 2 065 1 965 1 767 89       

Spotřeba vody 60 40 41 103       
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Prodané zboží 200 185 171 92       

Opravy a udržování 6 275 900 875 97       

Cestovné 30 52 52 100       

Náklady na reprezentaci 20 25 25 100       

Ostatní služby 2 364 2 429 2 338 96       

Manka a škody   207 207 100       
Osobní náklady celkem 8 404 8 520 8 521 100 0 0 0   

z toho: platy zaměstnanců 6 003 6 091 6 091 100       

 OON             

 sociální a zdravotní pojištění 2 101 2 129 2 129 100       

 zákonné sociální náklady 300 300 301 100       

 ostatní sociální náklady             

Odpisy dlouhodobého majetku  1 312 1 231 1 231 100       

Daně a poplatky 18 2 2 100       

Ostatní náklady 192 212 210 99       

Náklady celkem 22 343 17 671 17 342 98 0 0 0   

Výsledek hospodaření 0 0 706  0 0 0   

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost celkem 0 0 706  

 
 
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 30. 1. 2007 Dana Souchopová  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 
   
Podpis:  Podpis: 
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PŘÍLOHA – PŘEHLED TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 

 
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2006              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 1 231 1 231  expozice Římané a Germáni 1 418 1 418   

    
dotace z rozpočtu kraje – 
expozice Římané a Germáni 

1 418 1 418  venkovní osvětlení zámku  1 200 1 203 
  

    
dotace z rozpočtu kraje – 
osvětlení zámku 

1 200 1 200 nákup malého motocyklu 50 50 
  

    
dotace z rozpočtu kraje – 
kongresové centrum 

1 500 1 500 nákup osobního auta 475 475 
  

    převod z fondu rezervního      EZP – západní bastion 150 147   

    ostatní      projekt kongresového centra 98 98   

     nákup laserové tiskárny 170 171  

Fond investiční 84 celkem tvorba 5 349 5 349 celkem čerpání 3 561 3 562 1 871 

                  

  
stav k 1. 1. Tvorba Čerpání 

stav k 
31. 12. 

      plán  skutečnost   plán  skutečnost   

    
příděl ze zlepšeného 
hospodářského výsledku  

157 157 další rozvoj činnosti 
      

    peněžní dary  25 
časové překlenutí rozdílů mezi 
výnosy a náklady     

          převod do fondu investičního      

          použití peněžních darů   25   

          ostatní       

Fond rezervní 1 062 celkem tvorba 157 182 celkem čerpání 0 25 1 219 
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stav k 1. 1. Tvorba Čerpání 

stav k 
31. 12. 

      plán  skutečnost   plán  skutečnost   

    
příděl ze zlepšeného 
hospodářského výsledku. 

235 235 odměny zaměstnancům 88 88 
  

     ostatní     překročení prostředků na platy       

                  

Fond odměn 323 celkem tvorba 235 235 celkem čerpání 88 88 470 

                  

  
stav k 1. 1. Tvorba Čerpání 

stav k 
31. 12. 

      plán skutečnost   plán  skutečnost   

    
příděl do fondu na vrub nákladů 120 122 

úhrada potřeb zaměstnanců – 
příspěvek na obědy 

70 70 
  

    ostatní     životní jubilea 8 8   

          kulturní akce a zájezdy 96 81   

          sociální výpomoc 15    

FKSP 125 celkem tvorba 120 122 celkem čerpání 189 159 88 

 
 

Sestavila dne 30. 1. 2007 Dana Souchopová  Ředitel: Mgr. Petr Kubín 
   
Podpis:  Podpis: 
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PŘÍLOHA – NÁVŠTĚVNOST V RMM V ROCE 2006 
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leden - - - - - - - - - - - - 
únor - - - - - - - - - - - - 
březen - - - - - - - - - - - - 
duben 

141 

- 370 

177 

- 93 

106 

- 176 

954 109 

- 3 - 

2 129 

květen 332 153 641 447 169 1186 186 9 279 993 461 34 259 - 5 340 
červen 263 369 597 

14 
386 420 1658 

170 
228 100 204 

7 
882 511 44 7 - 5 669 

červenec 755 597 1580 506 403 742 1412 447 1862 1577 399 38 9 - 10 327 
srpen 756 881 1590 656 562 787 1811 604 2431 1698 336 56 5 - 12 173 
září 407 611 967 441 505 670 399 149 447 900 433 35 28 - 6 136 
říjen 233 - 300 194 - 393 175 - 100 603 330 - - - 2 328 
listopad - - 

16 

- - 

92 

 - - 

36 

- - - - 
prosinec 

28 
- - - 

28 
- - -  - - - - 

98 
- - - 

154 

celkem 2 915 2 611 6 045 30 2 835 2 059 5 529 262 4 317 1 309 5 499 43 7 607 2677 207 311 - 44 256 

 



 51

 
� Porovnání návštěvnosti v letech 2005 a 2006 
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celkem 20 351 21 423 -1072 95,00 6 186 7 084 -898 87,32 17 384 19 504 -2 120 89,13 335 219 116 152,97 

 
 

Regionální muzeum v Mikulově – srovnání návštěvnosti v letech 2005 a 2006 

2006 2005 rozdíl osob 2006 – podíl v % vzhledem k roku 2005 

44 256 48 230 -3 974 91,76 
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� Kulturní akce v zámeckých prostorách bez úhrady nájmu 
 

datum akce prostor 
počet 

návštěvníků 

1 20. 4. 2006 
koncert francouzského orchestru Jazz 
Ensemble de Tulle 

nástupní sál 105 

2 19. 5. 2006 

� vernisáž výstavy Cyril Urban – výběr 
z díla 

� Collegium Magistrorum – Pojďte si 
valčíček dát... 

expozice 75 

3 19. 5. 2006  Muzejní noc expozice  130 
4 20. 5. 2006 Zahradní slavnost zámecký park 45 
5 20. 5. 2006 koncert skupiny Činna zámecký park 60 

6 21. 5. 2006 

vernisáž výstav 
� 70 let od otevření Židovského ústředního 

musea pro Moravskoslezsko 
� Brian Hendler – Změť (fotografie 

z Izraele) 
� koncert Collegium Magistrorum a 

Graffova kvarteta 

synagoga 135 

7 21. 5. 2006 košt košer vín sala terrena 95 
8 9. 6. 2006 vernisáž výstavy Květiny bílé po cestě... expozice 55 

9 9. 7.–15. 7. 2006 
koncerty kytarového festivalu (11 x) velký zámecký sál, 

sala terrena, 
Nástupní sál 

470 

10 15. 7. 2006 vernisáž výstavy Příběh Světelského oltáře expozice 60 

11 15. 7. 2006 
zahájení Mikulovského výtvarného sympozia 
Dílna 

zámecký park 170 

12 21. 7. 2006 
Festival Sousedé – národopisný soubor Pálava zámecký park, 

zámecký sklep 
100 

13 28.–30. 7. 2006 slavnosti pro děti – firma Societas zámecký park 120 

14 4. 8. 2006 
vernisáž expozice Verbo et exemplo nádvoří zámku a 

oratoř kostela sv. 
Václava 

110 

15 12. 8. 2006 2006 vernisáž Dílny areál zámku 300 
16 9. 9. 2006 koncert skupiny Ruah synagoga 35 
17 4.–5. 10. 2006 XIII. Sněm Asociace muzeí a galerií ČR velký zámecký sál 140 

18 11.–12. 10. 2006 
XXIX. Mikulovské sympozium 
� koncert Virtuosi di Mikulov k odhalení 

busty kardinála Dietrichsteina 

velký zámecký sál, 
nástupní a Gajdošův 
sál 

220 

19 16. 11. 2006 
svěcení vína ročníku 2006 nástupní a Gajdošův 

sál 
160 

20 13. 12. 2006 
výchovný vánoční koncert – Národopisný 
soubor Pálava a RMM 

velký zámecký sál 250  

21 15. 12. 2006 
Rybova vánoční mše „Hej, mistře“ – SRPDŠ 
Mikulov a RMM (dvojí provedení) 

nástupní sál 350 

celkem  3 185 

 



 53 

 

� Uskutečněné pronájmy nebytových prostor za úplatu 
 

datum akce prostor 
počet 

návštěvníků 
1 6. 1. 2006 ples Hotelové školy Sedlec velký zámecký sál 300 

2 14. 1. 2006 ples národopisného souboru Pálava 
velký zámecký sál  
a vinárna 

300 

3 14. 1. 2006 
podnikové setkání firmy Symbol Technologis 
Brno 

sala terrena 80 

4 21. 1. 2006 ples Městského úřadu Mikulov 
velký zámecký sál 
a vinárna 

300 

5 3. 2. 2006 ples Gymnázia Mikulov 
velký zámecký sál 
a vinárna 

300 

6 25. 2. 2006 maškarní karneval – Dům dětí a mládeže velký zámecký sál 200 

7 25. 2. 2006 fašanková veselice – město Mikulov 
velký zámecký sál 
a vinárna 

120 

8 4. 3. 2006 ples SOU Mikulov 
velký zámecký sál 
a vinárna 

360 

9 18. 3. 2006 
pěvecká soutěž Mikulovský zpěváček – 
národopisný soubor Pálava 

velký zámecký sál 150 

10 30. 3. 2006 
koncert Marty Kubišové – město Mikulov a 
RMM 

velký zámecký sál 150 

11 1. 4. 2006 setkání s rautem ZO ČSOP Adonis Mikulov sala terrena 40 

12 12. 4. 2006 
zvykoslovný pořad – národopisný soubor 
Pálava a RMM 

velký zámecký sál 150 

13 16. 4. 2006 
výstava vín – Sdružení vinařů Mikulovské 
vinařské oblasti a RMM 

velký zámecký sál 300 

14 20. 4. 2006 odborný seminář – Biofaktory Praha velký zámecký sál 120  

15 22. 4. 2006 
Den Země – Centrum ekologické výchovy 
Mikulov a RMM 

zámecký park 300 

16 22. 4. 2006 
pěvecká soutěž Mikulovský zpěváček – 
národopisný soubor Pálava a RMM 

velký zámecký sál 150 

17 27. 4. 2006 
konference Asociace TIC – ZO ČSOP Adonis 
Mikulov a RMM 

velký zámecký sál 100 

18 28.–29. 4. 2006 
jarcajt rabína Horowitze –  
p. S. Fleischman, Mikulov 

vinárna 120 

19 11. 5. 2006 seminář – Inmedias Mikulov sala terrena 60 

20 18. 5. 2006 
Pohádkový les – Dům dětí a mládeže Mikulov 
a RMM 

zámecký park 200 

21 19. 5. 2006 
konference společnosti Abex Society – 
Avedon Mikulov 

sala terrena 100 

22 20. 5. 2006 
mezinárodní taneční soutěž – Taneční studio 
Morava Mikulov a RMM 

velký zámecký sál 
a vinárna 

330 

23 19.–20. 5. 2006 výstava vín (šampioni) – STEMAT Řitka 
Gajdošův, Gröllův a 
Nástupní sál 

450 

24 29. 5. 2006 prezentace knih Agentury ochrany přírody ČR sala terrena 50 

25 25.–27. 5. 2006 
XI. pracovní sympozium CSIR –Avtokrat 
Brno 

velký zámecký sál, 
Gajdošův a Gröllův 
sál 

260 

26 2. 6. 2006 V. jazzový večer – město Mikulov a RMM velký zámecký sál 250 

27 4. 6. 2006 
představení opery Žárlivec – Společnost pro 
propagaci kom. opery 

Nástupní sál 150 

28 7.–8. 6. 2006 
VII. Dopravně-inženýrské dny – pobočka 
České sil. spol. Brno 

velký zámecký sál 180 

29 8. 6. 2006 seminář – Inmedias Mikulov sala terrena 80 
30 10. 6. 2006 taneční zábava – T. Vyhoda, Mikulov zámecký park 100 
31 16. 6. 2006 oslava – BC Logia Brno sala terrena 60 
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32 18. 6. 2006 
koncert – Concentus Moraviae  
a Jihomoravský kraj 

sala terrena 100 

33 16.–18. 6. 2006 
Napoleonské oslavy – město Mikulov 
a RMM 

vinárna, předsálí 
zámeckého sálu a 
zámecký park 

150 

34 24. 6. 2006 svatební hostina (Vídeň) velký zámecký sál 120 
35 29.–30. 7. 2006 slavnost pro děti – Societas Hr. Králové zámecký park 400 
36 5. 8. 2006 svatební obřad a hostina (Mikulov) sala terrena 50 
37 7. 8. 2006 natáčení filmu – Filmmakers zámecká terasa 50 
38 17.–18. 8. 2006 Vinařská kuchyně – Jihomoravský kraj velký zámecký sál 100 

39 19. 8. 2006 večírek firmy Efcon cons. Brno 
velký zámecký sál, 
sklep 

350 

40 25. 8. a 2. 9. 2006 
nominační výstava vín – Sdružení vinařů 
Mikulovské vinařské oblasti a RMM 

Gajdošův sál 100 

41 26. 8. 2006 svatební hostina (Praha) velký zámecký sál 100 
42 2. 9. 2006 svatební hostina (Brno) sala terrena 50 

43 8.–10. 9. 2006 
Pálavské vinobraní – město Mikulov  
a RMM 

zámecký park nezapočítáno 

44 8.–11. 9. 2006 
Pálavské vinobraní – Bohemia sekt, St. 
Plzenec a RMM 

zámecký sklep 300 

45 8.–9. 9. 2006 
Pálavské vinobraní – DK studio Mikulov a 
RMM 

velký zámecký sál 3 000 

46 16.–20. 9. 2006 
mezinárodní konference WUPES 06 – Česká 
společnost pro kybernetiku 

sala terrena 35 

47 22.–23. 9. 2006 
mezinárodní ornitologická konference – Česká 
společnost ornitologická a RMM 

velký zámecký sál 
a sala terrena 

200 

48 29. 9. 2006 
koncert Talichova komorního orchestru – 
město Mikulov a RMM 

velký zámecký sál 
a vinárna 

100 

49 9. 10. 2006 firemní setkání – DIVIT Mikulov velký zámecký sál 100 

50 21. 10. 2006  
Mikulovské hudební slavnosti – město 
Mikulov 

nástupní sál 50 

51 27.–29. 10. 2006 konference VUT Brno 
velký zámecký sál 
a sala terrena 

120 

52 29. 10. 2006 firemní setkání – BOSCH – TIC Mikulov nástupní sál 30  

53 31. 10. 2006 
program pro chovance Ústavu sociální péče 
Klentnice 

velký zámecký sál 240 

54 10. 11. 2006 setkání děkanů vysokých škol 
velký zámecký sál, 
sala terrena, vinárna 

150 

55 11. 11. 2006 setkání právníků – MY HOTEL Lednice 
Gajdošův a Gröllův 
sál, přípravna 

70 

56 22.–23. 11. 2006 pracovní setkání zaměstnanců Těžební unie 
velký zámecký sál, 
sala terrena, sklep 

120 

57 24.–25. 11. 2006 
setkání farmaceutů – Česká lékárenská 
společnost Praha 

velký zámecký sál 
a vinárna 

150 

58 26. 11. 2006 
Adventní koncert – Národopisný soubor 
Pálava a RMM 

velký zámecký sál 300 

59 27. 11. 2006 
setkání milovníků vína – Bohemia sekt, Starý 
Plzenec 

Gajdošův sál 100 

60 5. 12. 2006 mikulášská besídka MŠ na ul. Habánská velký zámecký sál 300 

61 7. 12. 2006 otologický kongres 
velký zámecký sál, 
nástupní sál, 
vinárna 

300 

62 12. 12. 2006 taneční kurz sala terrena 50 

celkem   13 095 
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Návštěvníci RMM v roce 2006 Počet osob 

návštěvníci zhlédnuvší expozice a výstavy RMM – 
registrovaní pokladnou 

44 256 

návštěvníci společenských akcí, vernisáží výstav, 
koncertů etc. 

3 185 

návštěvníci přítomní akcím při placených krátkodobých 
pronájmech 

13 095 

celkem 60 536 

 
 
Kromě platících návštěvníků strávilo v prostorách RMM v roce 2006 cca 16 300 dalších 
osob při společenských akcích, vernisážích výstav, koncertech a krátkodobých 
pronájmech nebytových prostor (srov. s rokem 2005 = cca 19 300 osob). 
V roce 2006 navštívilo Regionální muzeum v Mikulově celkem cca 60,5 tis. osob 
(srov. s rokem 2005 = 67,5 tis. osob, tj. cca 90 %). 
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   ROZVAHA (BILANCE)    

   územních samosprávných celků,organizačních složek státu,   Název nadřízeného 

 dobrovolných svazků obcí, státních fondů a příspěvkových organizací   orgánu 

   (v tis. Kč s přesností na dvě desetinná místa)   Jihomoravský kraj 

   sestavená k   31.12.    2006     ........ 

       Název, sídlo a právní 

      IČO    forma účetní jednotky 

    00089613   Regionální muzeum Mikulov, PO 

        

 AKTIVA       

          č.p. stav k 1.1. stav k 31.12.2006 

      a   b 1 2 

A. Stálá aktiva součet položek 09+15+26+33+41+206   01 10 754,93 13 081,97 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek         

  - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)   02  80,00  80,00 

  - Software (013)     03  0,00  0,00 

  - Ocenitelná práva (014)     04  0,00  0,00 

  - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)   05  374,02  374,02 

  - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)   06  0,00  0,00 

  - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)   07  200,00  200,00 

  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08  0,00  0,00 

  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 02 až 08 09  654,02  654,02 

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku         

  - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 - 26,69 - 40,03 

  - Oprávky k softwaru (073)     11  0,00  0,00 

  - Oprávky k ocenitelným právům (074)   12  0,00  0,00 

  - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 - 374,02 - 374,02 

  - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14  0,00  0,00 

  Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14 15 - 400,71 - 414,05 

3. Dlouhodobý hmotný majetek           

  - Pozemky (031)     16 6 570,95 6 567,95 

  - Umělecká díla a předměty (032)   17  0,00  0,00 

  - Stavby (021)     18 98 926,93 98 926,93 
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  - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)   19 3 509,27 5 397,73 

  - Pěstitelské celky trvalých porostů (025)   20  0,00  0,00 

  - Základní stádo a tažná zvířata (026)   21  0,00  0,00 

  - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)   22 5 631,12 6 390,18 

  - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)   23  0,00  0,00 

  - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)   24  445,41 1 961,23 

  - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)   25  0,00  0,00 

  Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 26 115 083,68 119 244,02 

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku         

  - Oprávky ke stavbám (081)     27 -96 321,59 -97 319,36 

  - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 -2 629,35 -2 692,48 

  - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)   29  0,00  0,00 

  - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)   30  0,00  0,00 

  - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 -5 631,12 -6 390,18 

  - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32  0,00  0,00 

  Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32 33 -104 582,06 -106 402,02 

        

          č.p. stav k 1.1. stav k 31.12.2006 

      a   b 1 2 

5. Dlouhodobý finanční majetek           

  - Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem (061)   34  0,00  0,00 

  - Majetkové účasti v osobách s podstat. vlivem (062)   35  0,00  0,00 

  - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063)   36  0,00  0,00 

  - Půjčky osobám ve skupině (066)   37  0,00  0,00 

  - Ostatní dlouhodobé půjčky (067)   38  0,00  0,00 

  - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)   39  0,00  0,00 

  - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)   40  0,00  0,00 

  Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40 41  0,00  0,00 

6. Majetek převzatý k privatizaci           

  - Majetek převzatý k privatizaci (064)   204  0,00  0,00 

  - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065)   205  0,00  0,00 

  Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 až 205 206  0,00  0,00 

B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124   42 3 135,25 5 426,96 

1. Zásoby             
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  - Materiál na skladě (112)     43  35,68  31,36 

  - Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119)   44  0,00  0,00 

  - Nedokončená výroba (121)     45  0,00  0,00 

  - Polotovary vlastní výroby (122)   46  0,00  0,00 

  - Výrobky (123)     47  0,00  0,00 

  - Zvířata (124)     48  0,00  0,00 

  - Zboží na skladě (132)     49  872,21  659,82 

  - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139)   50  0,00  0,00 

  Zásoby celkem součet položek 43 až 50   51  907,89  691,18 

2. Pohledávky           

  - Odběratelé (311)     52  743,61  132,93 

  - Směnky k inkasu (312)     53  0,00  0,00 

  - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)   54  0,00  0,00 

  - Poskytnuté provozní zálohy (314)   55  98,98  165,42 

  - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315)   56  0,00  0,00 

  - Ostatní pohledávky (316)     57  26,32  637,61 

  Součet položek 52 až 57     58  868,91  935,96 

  - Pohledávky za účastníky sdružení (358)   59  0,00  0,00 

  - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336)   60  0,00  0,00 

  - Daň z příjmů (341)     61  0,00  0,00 

  - Ostatní přímé daně (342)     62  0,00  0,00 

  - Daň z přidané hodnoty (343)     63  0,00  0,00 

  - Ostatní daně a poplatky (345)   64  0,00  0,00 

  - Pohledávky z pevných terminových operací a opcí(373)   65  0,00  0,00 

  Součet položek 61 až 64     66  0,00  0,00 

  - Pohledávky v zahraničí (371)     207  0,00  0,00 

  - Pohledávky v tuzemské (372)   208  0,00  0,00 

  Součet položek 207 až 208     209  0,00  0,00 

  - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67  0,00  0,00 

  - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s rozpočtem územ. samospr. celků (348) 68  0,00  0,00 

  Součet položek 67 až 68     69  0,00  0,00 

  - Pohledávky za zaměstnance (335)   70  0,00  0,00 

  - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)   71  0,00  0,00 

  - Jiné pohledávky (378)     72  0,00  0,00 
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  - Opravná položka k pohledávkám (391)   73  0,00  0,00 

  Součet položek 70 až 73     74  0,00  0,00 

  Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 75  868,91  935,96 

        

          č.p. stav k 1.1. stav k 31.12.2006 

      a   b 1 2 

3. Finanční majetek           

  - Pokladna (261)     76  41,54  32,00 

  - Peníze na cestě (±262)     77  0,00  0,00 

  - Ceniny (263)     78  36,43  34,93 

  Součet položek 76 až 78     79  77,97  66,93 

  - Běžný účet (241)     80 1 231,23 2 029,78 

  - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243)   81  39,24  82,42 

  - Ostatní běžné účty (245)     82  0,00 1 499,82 

  - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246)   210  0,00  0,00 

  Součet položek 80 až 82 a 210   83 1 270,47 3 612,02 

  - Majetkové cenné papíry k obchodování (251)   84  0,00  0,00 

  - Dlužné cenné papíry k obchodování (253)   85  0,00  0,00 

  - Ostatní cenné papíry (256)     86  0,00  0,00 

  - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259)   87  0,00  0,00 

  Součet položek 84 až 87     88  0,00  0,00 

  Finanční majetek celkem součet položek 79+83+88   89 1 348,44 3 678,95 

4. Účty rozp.hospodař. a další účty mající vztah k rozp.hos. a účty mimorozp. prostř.       

  - Základní běžný účet (231)     90  0,00  0,00 

  - Vkladový výdajový účet (232)   91  0,00  0,00 

  - Příjmový účet (235)     92  0,00  0,00 

  - Běžné účty peněžních fondů (236)   93  0,00  0,00 

  - Běžné účty státních fondů (224)   94  0,00  0,00 

  - Běžné účty finančních fondů (225)   95  0,00  0,00 

  Součet položek 90 až 95     96  0,00  0,00 

  - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202)   97  0,00  0,00 

  - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212)   98  0,00  0,00 

  - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203)   99  0,00  0,00 

  - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204)   100  0,00  0,00 
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  - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213)   101  0,00  0,00 

  - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214)   102  0,00  0,00 

  Součet položek 97 až 102     103  0,00  0,00 

  - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104  0,00  0,00 

  - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105  0,00  0,00 

  - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106  0,00  0,00 

  - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107  0,00  0,00 

  - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám(277)   108  0,00  0,00 

  Součet položek 104 až 108     109  0,00  0,00 

  - Limity výdajů (221)     110  0,00  0,00 

  - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218)   111  0,00  0,00 

  - Materiální náklady (410)     112  0,00  0,00 

  - Služby a náklady nevýrobní povahy (420)   113  0,00  0,00 

  - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430)   114  0,00  0,00 

  - Mzdové a ostatní osobní náklady (440)   115  0,00  0,00 

  - Dávky sociálního zabezpečení (450)   116  0,00  0,00 

  - Manka a škody (460)     117  0,00  0,00 

  Součet položek 112 až 117     118  0,00  0,00 

  Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet položek 96+103+109+110+111+118 119  0,00  0,00 

5.               

  - Náklady příštích období (381)   120  10,95  120,87 

  - Příjmy příštích období (385)     121 - 0,94  0,00 

  - Kurzové rozdíly aktivní (386)     122  0,00  0,00 

  - Dohadné účty aktivní (388)     123  0,00  0,00 

  Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123 124  10,01  120,87 

  AKTIVA CELKEM součet položek 01+42   125 13 890,18 18 508,93 

 PASIVA       

          č.p. stav k 1.1. stav k 31.12.2006 

      c   d 3 4 

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv  součet položek 130+131+213+138+141+151+158 126 12 779,23 17 475,31 

1. Majetkové fondy a zvláštní fondy         

  - Fond dlouhodobého majetku (901)   127 10 754,93 13 081,97 

  - Fond oběžných aktiv (902)     128  38,12  38,12 
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  - Fond hospodářské činnosti (903)   129  0,00  0,00 

  - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (909)   130  0,00  0,00 

  Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129   131 10 793,05 13 120,09 

  - Fond privatizace (904)     211  0,00  0,00 

  - Ostatní fondy (905)     212  0,00  0,00 

  součet položek 211 až 212     213  0,00  0,00 

2. Finanční a peněžní fondy           

  - Fond odměn (911)     132  322,74  470,25 

  - Fond kulturních a sociálních potřeb (912)   133  125,46  87,95 

  - Fond rezervní (914)     134 1 062,41 1 219,23 

  - Fond reprodukce majetku (916)   135  83,52 1 871,48 

  - Peněžní fondy (917)     136  0,00  0,00 

  - Jiné finanční fondy (918)     137  0,00  0,00 

  Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 138 1 594,13 3 648,91 

3. Zvláštní fondy organizačních složek státu         

  - Státní fondy (921)     139  0,00  0,00 

  - Ostatní zvláštní fondy (922)     140  0,00  0,00 

  - Fondy EU (924)     203  0,00  0,00 

  Zvláštní fondy OSS celkem součet položek 139,140 a 203 141  0,00  0,00 

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření         

  - Financování výdajů organizačních složek státu (201)   142  0,00  0,00 

  - Financování výdajů územních samosprávních celků (211) 143  0,00  0,00 

  - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144  0,00  0,00 

  - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti org. složek státu (205) 145  0,00  0,00 

  - Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti územ. samospr. celků (215) 146  0,00  0,00 

  - Vyúčtování rozpoč. příjmů u fin. majetku OSS (206)   147  0,00  0,00 

  - Vyúčtování rozpoč. příjmů z fin. majetku ÚSC (216)   148  0,00  0,00 

  - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217)   149  0,00  0,00 

  - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272)   150  0,00  0,00 

  Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem součet položek 142 až 150 151  0,00  0,00 

5. Výsledek hospodaření           

  a)z hospodářské činnosti ÚSC          

    a činnosti PO          

  - Výsledek hospodaření běžného účetního období (±963)   152  0,00  706,31 
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  - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (±932)   153  0,00  0,00 

  - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (±931)   154  392,05  0,00 

  b)Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (±933)   155  0,00  0,00 

  c)Saldo výdajů a nákladů (±964)   156  0,00  0,00 

  d)Saldo příjmů a výnosů (±965)   157  0,00  0,00 

  součet položek 152 až 157     158  392,05  706,31 

D. Cizí zdroje  součet položek 160+166+189+196+201   159 1 110,95 1 033,62 

1. Rezervy             

  - Rezervy zákonné (941)     160  0,00  0,00 

2. Dlouhodobé závazky           

  - Vydané dluhopisy (953)     161  0,00  0,00 

  - Závazky z pronájmu (954)     162  0,00  0,00 

  - Dlouhodobé přijaté zálohy (955)   163  0,00  0,00 

  - Dlouhodobé směnky k úhradě (958)   164  0,00  0,00 

  - Ostatní dlouhodobé závazky (959)   165  0,00  0,00 

  Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165   166  0,00  0,00 

        

          č.p. stav k 1.1. stav k 31.12.2006 

      c   d 3 4 

3. Krátkodobé závazky           

  - Dodavatelé (321)     167  506,60  140,37 

  - Směnky k úhradě (322)     168  0,00  0,00 

  - Přijaté zálohy (324)     169  0,00  0,00 

  - Ostatní závazky (325)     170  1,61  1,91 

  - Závazky z pevných termínových operací a opcí(373)   171  0,00  0,00 

  Součet položek 167 až 171     172  508,21  142,28 

  - Závazky z ups. nesplacených cen. papírů a podílů (367) 173  0,00  0,00 

  - Závazky za účastníky sdružení (368)   174  0,00  0,00 

  Součet položek 173 až 174     175  0,00  0,00 

  - Zaměstnanci (331)     176  208,77  226,15 

  - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)   177  131,87  178,08 

  Součet položek 176 až 177     178  340,64  404,23 

  - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179  217,88  220,36 

  - Daň z příjmů (341)     180 - 6,23  33,24 
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  - Ostatní přímé daně (342)     181  0,77  0,80 

  - Daň z přidané hodnoty (343)     182  0,00  0,00 

  - Ostatní daně a poplatky (345)   183  0,00  0,00 

  Součet položek 180 až 183     184 - 5,46  34,04 

  - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem (347) 185  0,00  0,00 

  - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávným celků (349) 186  0,00  0,00 

  Součet položek 185 až 186     187  0,00  0,00 

  - Jiné závazky (379)     188  0,00  0,00 

  Krátkodobé závazky celkem součet položek 172+175+178+179+184+187+188 189 1 061,27  800,91 

4. Bankovní úvěry a půjčky           

  - Dlouhodobé bankovní úvěry (951)   190  0,00  0,00 

  - Krátkodobé bankovní úvěry (281)   191  0,00  0,00 

  - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)   192  0,00  0,00 

  - Vydané krátkodobé dluhopisy (283)   193  0,00  0,00 

  - Ostatní krátkodobé závazky (fin.výpomoci) (289)   194  0,00  0,00 

  Součet položek 193 až 194     195  0,00  0,00 

  Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek 190+191+192+195 196  0,00  0,00 

5. Přechodné účty pasivní           

  - Výdaje příštích období (383)     197  0,00  0,00 

  - Výnosy příštích období (384)     198  0,00  0,00 

  - Kurzové rozdíly pasivní (387)     199  0,00  0,00 

  - Dohadné účty pasivní (389)     200  49,68  232,71 

  Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200 201  49,68  232,71 

  PASIVA CELKEM součet položek 126+159   202 13 890,18 18 508,93 

        

Odesláno dne: Razítko:   Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 

     osoby: za sestavení:   

  1.2.2007   Mgr.Petr Kubín Dana Souchopová 1.2.2007 

          

      Telefon: 519 510 532 
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Příloha č.3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.     

ve znění pozdějších předpisů         PŘÍLOHA    

s účinností pro organizační složky  (v tis. Kč na dvě desetin. místa)   IČO  

státu, státní fondy, územní   sestavená k   31.12.    2006 00089613 

samosprávné celky a příspěvkové      

organizace       

část 2 (§24 odst.3 vyhlášky č.505/2002 Sb.)     

OKEČ: 925000       

   Název organizace:   Regionální muzeum v Mikulově, PO  

   Sídlo:   Zámek l, Mikulov    

   Právní forma:   Příspěvková  organizace   

        

    Název údaje     č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.2006 

            1 2 

Dotace celkem na dlouhod. majetek ze státního rozpočtu                (z AÚ k účtu 346) 1  0,00  0,00 

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek   2  0,00  0,00 

z toho na: výzkum a vývoj     3  0,00  0,00 

vzdělávání pracovníků       4  0,00  0,00 

informatiku       5  0,00  0,00 

individuální dotace na jmenovité akce   6  0,00  0,00 

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek  (z AÚ k účtu 916) 7  0,00  0,00 

Přijaté dotace celkem na dlouhod. majetek z rozpočtu ÚSC (z AÚ k účtu 348) 8  0,00 4 118,00 

Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu  (z AÚ účtu 691) 9  0,00  145,00 

z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (Z AÚ k účtu 691) 10  0,00  0,00 

z toho na: výzkum a vývoj     11  0,00  0,00 

vzdělávání pracovníků       12  0,00  0,00 

informatiku       13  0,00  0,00 

přijaté dot. na neinv. nákl. související s fin. programu evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 14  0,00  0,00 
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přijaté prostř. na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele  (z AÚ k účtu 691) 15  0,00  0,00 

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků  (z AÚ k účtu 691) 16  0,00  0,00 

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory  (z AÚ k účtu 691) 17  0,00  0,00 

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí   (z AÚ k účtu 691)   18  0,00  0,00 

Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samospr. celků  (z AE k účtu 691) 19  0,00 14 032,00 

Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů  (z AÚ k účtu 691) 50  0,00  0,00 

Přijaté dotace celkem na dlouh. maj. z rozpočtu státních fondů  51  0,00  0,00 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu   (účet 271) 20  0,00  0,00 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci   (účet 271) 21  0,00  0,00 

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 272) 22  0,00  0,00 

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu  (účet 272) 23  0,00  0,00 

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce  (účet 272) 24  0,00  0,00 

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů    (účet 272) 25  0,00  0,00 

Přijaté návratné finanační výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů (účet 272) 26  0,00  0,00 

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím-organizační složkou státu (účet 273) 27  0,00  0,00 

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím-krajským úřadem (účet 273) 28  0,00  0,00 

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím-obcí(účet 273) 29  0,00  0,00 

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské  (účet 281)   30  0,00  0,00 

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)   31  0,00  0,00 

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)   32  0,00  0,00 

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)   33  0,00  0,00 

Ostatní krátkodobé závazky(finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34  0,00  0,00 

Ostatní krátkodobé závazky(finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 35  0,00  0,00 

    Název údaje     č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.2006 

            1 2 

Směnky k úhradě tuzemské  (účet 322)   36  0,00  0,00 

Směnky k úhradě zahraniční  (účet 322)   37  0,00  0,00 

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)   38  0,00  0,00 
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Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)   39  0,00  0,00 

Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)   40  0,00  0,00 

Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)   41  0,00  0,00 

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)   42  0,00  0,00 

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)   43  0,00  0,00 

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)   44  0,00  0,00 

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)   45  0,00  0,00 

Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem  (z AÚ účtů 063,253 a 312) 46  0,00  0,00 

z toho krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC  (z A Ú účtů 253 a 312) 47  0,00  0,00 

komunální dluhopisy ÚSC  (z  účtu 063)   48  0,00  0,00 

ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů  (z AÚ účtů 063,253 a 312) 49  0,00  0,00 

Spl. záv. poj. na soc zab. a přísp. na st. pol. zam.   52  155,95  151,09 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění   53  61,93  69,27 

Evidované daň. nedopl. u místně přís. fin. orgánů   54 - 5,46  34,04 

        

Odesláno dne:   Razítko Podpis odpovědné   Podpis osoby odpovědné   

     osoby:  za sestavení:   

1.2.2007    Mgr. Petr Kubín  Dana Souchopová   

          

          

        519 510 532 

            Telefon:   
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   VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY    

   územních samosprávných celků,organizačních složek státu, Název nadřízeného 

 dobrovolných svazků obcí, státních fondů a příspěvkových organizací orgánu 

       Jihomoravský kraj 

   (v tis. Kč na dvě desetinná místa)     ........ 

   sestavená k   31.12.    2006   Název, sídlo a právní 

       forma účetní jednotky 

      IČO    Regionální muzeum Mikulov, PO 

    00089613    

        

Číslo         Číslo Činnost   

účtu   Název ukazatele    položky hlavní hospodářská 

            1 2 

501 Spotřeba materiálu     1 1 902,41  0,00 

502 Spotřeba energie     2 1 766,03  0,00 

503 Spotřeba ostatních neskladových dodávek   3  41,15  0,00 

504 Prodané zboží     4  171,14  0,00 

511 Opravy a udržování     5  874,83  0,00 

512 Cestovné       6  52,25  0,00 

513 Náklady na reprezentaci     7  24,67  0,00 

518 Ostatní služby     8 2 338,10  0,00 

521 Mzdové náklady     9 6 090,72  0,00 

524 Zákonné sociální pojištění     10 2 129,41  0,00 

525 Ostatní sociální pojištění     11  0,00  0,00 

527 Zákonné sociální náklady     12  301,45  0,00 

528 Ostatní sociální náklady     13  0,00  0,00 

531 Daň silniční       14  0,00  0,00 

532 Daň z nemovitosti     15  0,00  0,00 
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538 Ostatní daně a poplatky     16  2,07  0,00 

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení   17  0,00  0,00 

542 Ostatní pokuty a penále     18  0,00  0,00 

543 Odpis pohledávky     19  0,00  0,00 

544 Úroky       20  0,00  0,00 

545 Kursové ztráty     21  0,00  0,00 

546 Dary       22  0,00  0,00 

548 Manka a škody     23  206,72  0,00 

549 Jiné ostatní náklady     24  209,39  0,00 

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 1 231,31  0,00 

552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26  0,00  0,00 

553 Prodané cenné papíry a podíly   27  0,00  0,00 

554 Prodaný materiál     28  0,00  0,00 

556 Tvorba zákonných rezerv     29  0,00  0,00 

559 Tvorba zákonných opravných položek   30  0,00  0,00 

  Náklady celkem součet položek 1 až 30   31 17 341,65  0,00 

        

Číslo         Číslo Činnost   

účtu   Název ukazatele    položky hlavní hospodářská 

            1 2 

601 Tržby za vlastní výrobky     32  0,00  0,00 

602 Tržby z prodeje služeb     33 1 667,92  0,00 

604 Tržby za prodané zboží     34  259,76  0,00 

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby   35  0,00  0,00 

612 Změna stavu zásob polotovarů   36  0,00  0,00 

613 Změna stavu zásob výrobků   37  0,00  0,00 

614 Změna stavu zvířat     38  0,00  0,00 

621 Aktivace materiálu a zboží     39  0,00  0,00 
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622 Aktivace vnitroorganizačních služeb   40  0,00  0,00 

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku   41  0,00  0,00 

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   42  0,00  0,00 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení   43  0,00  0,00 

642 Ostatní pokuty a penále     44  0,00  0,00 

643 Platby za odepsané pohledávky   45  0,00  0,00 

644 Úroky       46  0,77  0,00 

645 Kursové zisky     47  0,00  0,00 

648 Zůčtování fondů     48  112,72  0,00 

649 Jiné ostatní výnosy     49 1 829,79  0,00 

651 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 50  0,00  0,00 

652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   51  0,00  0,00 

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   52  0,00  0,00 

654 Tržby z prodeje materiálu     53  0,00  0,00 

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku   54  0,00  0,00 

656 Zúčtování zákonných rezerv   55  0,00  0,00 

659 Zúčtování zákonných opravných položek   56  0,00  0,00 

691 Příspěvky a dotace na provoz   57 14 177,00  0,00 

Výnosy celkem součet položek 32 až 57   58 18 047,96  0,00 

Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31   59  706,31  0,00 

591 Daň z příjmů     60  0,00  0,00 

595 Dodatečné odvody daně z příjmů   61  0,00  0,00 

Výsledek hospodaření po zdanění položka 59-60-61(+-)   62  706,31  0,00 

        

Odesláno dne: Razítko:   Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 

     osoby: za sestavení:   

  1.2.2007   Mgr. Petr Kubín  Dana Souchopová 1.2.2007 

             Telefon 519 510 532 
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