Roční zpráva
sestavená dle vyhlášky 323/2005 Sb. k účetní závěrce za rok 2008
a) Moravská galerie v Brně
Husova 18, 662 26 Brno
IČ : 00094871, DIČ : CZ00094871
Poštovní adresa : Husova 18, 662 26 Brno
Telefonní a faxové spojení : tel. 420532169111, fax 420532169180
Adresa elektronické pošty : info@moravska-galerie.cz
http: www.moravska-galerie.cz
Návštěvní hodiny výstavních prostor : středa – neděle 10.00 – 18.00 hod.
čtvrtek
10.00 – 19.00 hod.
b) Moravská galerie v Brně je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR,
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
c) Organizační struktura k 31.12.2008 je dána organizačním řádem Moravské galerie v Brně.
Statutárním orgánem je ředitel : Marek P o k o r n ý
Organizačními útvary MG jsou :
odbor ředitele - sekretariát
- registr sbírek
- knihovna
- oddělení vnější komunikace
- oddělení ostrahy a bezpečností sbírek
- archiv
- interní auditor
- investiční technik
odbor sbírek - oddělení starého umění
- oddělení moderního a současného umění
- oddělení užitého umění
- oddělení grafického designu
- oddělení fotografie a nových médií
- restaurátorské oddělení
- oddělení pro práci s veřejností
odbor ekonomiky a provozu
- oddělení produkce výstav a ediční činnosti
- oddělení stavby výstav
- provozně technické oddělení
- ekonomické oddělení
- obchodní oddělení
Přehled hlavních činností Moravské galerie v Brně :
- organizace shromažďuje sbírku výtvarného umění české i zahraniční
provenience
- spravuje historický knižní fond, odbornou knihovnu a specializovaný
archiv se zaměřením na písemné prameny k dějinám umění, sběratelství
- sbírkové předměty odborně zpracovává, pořizuje k nim odbornou
dokumentaci, sbírkové předměty prezentuje zejména prostřednictvím
výstav, vlastní publikační a vzdělávací činností
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-

provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti
vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace
pořádá odborné konference, sympózia a semináře, kulturní a vzdělávací
programy
poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy

d) Personální údaje:
Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2008 činil 163 zaměstnanců, v přepočteném stavu na plný
úvazek to představuje 143 pracovníků. Podrobné personální údaje jsou uvedeny v příloze č.
1.
e) Údaje o majetku:
Moravská galerie v Brně hospodaří s nemovitým a movitým majetkem České republiky,
vedeným v účetní evidenci. Stav majetku k 31. 12. 2008 evidovaného na fondu investičního
majetku činí 498.847 tis. Kč. Z této hodnoty tvoří 216.195 tis. Kč majetek, který není
odpisován. Jedná se o památkové objekty, a to budova Místodržitelského paláce na
Moravském nám. 1a v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum a Pražákův palác na Husově
ulici 14 a 18 v Brně a vila D. S. Jurkoviče v místní části Brno–Žabovřesky.
Ostatní majetek je odpisován v souladu se zákonnými normami a vnitřní směrnicí o
evidenci, účtování a odpisování majetku.
V roce 2008 byla uvedena do provozu nová moderní budova depozitářů v Brně–
Řečkovicích, vybudovaná v nákladech 177.821 tis. Kč včetně základního vybavení.
Věcné břemeno, zapsané v katastru nemovitostí LV č. 61 pro obec Brno v k.ú. Město Brno,
vymezuje právo hospodaření k pozemku č.p. 500 – ostatní plocha o výměře
706 m2, a to pro Hotel International Brno, a.s.
Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž Moravská galerie v Brně
hospodaří podle zvláštních právních předpisů.
Závazky z neuhrazených dodavatelských faktur za rok 2008 byly vykázány ve výši 3.517
tis. Kč, z toho 244 tis. Kč byly faktury po lhůtě splatnosti a 3.273 tis. Kč faktury splatné
v roce 2009. Ke konci roku 2008 se situace se splatností faktur mírně zhoršila vlivem
celostátních úsporných opatření, ze kterých vyplynulo plošné snížení příspěvků na provoz
řízených organizací.
K 31. 12. 2008 vykazuje galerie nezaplacené pohledávky u odběratelů ve výši
260 tis. Kč, z toho 149 tis. Kč po lhůtě splatnosti. Nejvyšší pohledávka u firmy Unistav ve
výši 2.836 tis. Kč, která je předmětem soudního sporu, byla v roce 2008 účetně převedena
do podrozvahové evidence.
V souladu se zákonem o daních z příjmů a zákona o rezervách byl v roce 2008 proveden
odpis nedobytných pohledávek ve výši 134 tis. Kč. Jednalo se o 20 pohledávek se splatností
v roce 2000, u kterých byla veškerá aktivita vymáhání neúčinná. V roce 2008 se zvýšenou
péčí o pohledávky a důsledností při vymáhání úhrad podařilo minimalizovat stav
neuhrazených faktur.
f) Roční účetní závěrka je připojena ke zprávě jako samostatná příloha.
Údaje o závazných ukazatelích jsou uvedeny v příloze č. 2.
g) Hodnocení dalších oblastí činnosti galerie:
1. V průběhu roku došlo k úpravě závazného ukazatele prostředků na platy,
a to o 1.129 tis. Kč, z toho 650 tis. Kč se týkalo zaměstnání nových pracovníků pro
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depozitáře v Rečkovicích. Dále došlo k úpravě prostředků na ostatní osobní výdaje
ve výši 270 tis. Kč.
V rámci účelových dotací a použitelných mzdových prostředků grantů byl dále
upraven tento závazný ukazatel u platů o 694 tis. Kč a u ostatních osobních nákladů
o 333 tis. Kč.
2. Rok 2008 byl pro galerii mimořádný ve všech stránkách své činnosti. Mimo největší
akce roku, čímž bylo 23. mezinárodní bienále grafického designu, byly realizovány
další významné projekty – Bruselský sen, Milada Marešová, Bubble Tea – Současné
umění z Tchaj-wanu, Třetí strana zdi a řada dalších. Vedle řešení projektů
institucionálního grantu a grantové agentury byl připraven a zahájen projekt,
financovaný z grantu EU v programu CULTURE 2007, byly připravovány podklady
pro poslední výzvu na získání prostředků z Norských fondů, určených na
rekonstrukci Jurkovičovy vily, hledají se zdroje na financování rekonstrukce
Místodržitelského paláce a další akce. Z provozního hlediska bylo největší akcí
dokončení stavby nových depozitářů v Brně–Řečkovicích včetně vybavení a zařízení
těchto prostor tak, aby mohlo být v nejbližší době zahájeno přestěhování sbírek.
Všechny tyto aktivity se samozřejmě promítly i do ekonomické práce galerie.
Posílením rozpočtu na dofinancování náročných údržbových a servisních prací a
nákupu materiálu v závěru roku mohla galerie vyčíslit kladný výsledek hospodaření
ve výši 2.585.074 Kč.
V nákladech došlo k úsporám v energiích, a to především vlivem mírných
klimatických podmínek jak v zimním, tak i v letním období. K úsporám došlo také u
položky oprav a udržování, ve stejném rozsahu však byly překročeny náklady na
služby.
Přes všechny problémy se stavební uzávěrkou hlavní tepny města Brna, do které ústí
vchody dvou našich výstavních budov, podařilo se rozpočet vlastních výnosů
dodržet a mírně překročit. Došlo sice k poklesu tržeb ze vstupného proti minulému
roku o 205 tis. Kč, ale zvýšenou aktivitou obchodního oddělení byly překročeny
tržby za prodej zboží proti roku 2007 o 271 tis. Kč. Také ostatní výnosy byly proti
minulému období o 233 tis. Kč vyšší.
Z hlediska provozního bylo i v roce 2008 nutné zapojit prostředky fondu reprodukce
na pokrytí potřeb oprav a nákupu drobného majetku, především na dovybavení
nových depozitářů.
3. Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, jiné příjmy a výnosy :
K financování své činnosti používala Moravská galerie v Brně v roce 2008
prostředky v následující struktuře:
Příspěvek od zřizovatele
z toho : účelové prostředky
Finanční prostředky GAČR
Prostředky grantu EU
Dotace od ÚSC
Výnosy z vlastní činnosti
z toho: použití fondů
P ř í j m y celkem

73.644 tis. Kč
4.624 tis. Kč
264 tis. Kč
118 tis. Kč
315 tis. Kč
15.392 tis. Kč
7.248 tis. Kč
89.733 tis. Kč

4. Rozbor čerpání mzdových prostředků :
Schválený rozpočet mzdových nákladů byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými
úpravami na provoz a účelovými dotacemi na jednotlivé projekty.
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přehled o čerpání mzdové náklady
v tis. Kč
celkem
platy
schválený rozpočet
26.474
rozpočtové úpravy
1.399
účelové dotace
646
prostředky grantů
48

z toho
OON
25.984
1.129
290
43

zdroje celkem
čerpání rok 2008
nedočerpáno

27.446
27.446
0

28.567
28.564
3

490
270
356
5
1.121
1.118
3

Prostředky na platy byly vyčerpány v plné výši, u ostatních osobních výdajů došlo
k úspoře ve výši 2.660 Kč.
5. Výzkum a vývoj:
V roce 2008 bylo vynaloženo na výzkum a vývoj celkem 2.264 tis. Kč. Z této částky
tvořil institucionální výzkum financovaný z veřejných zdrojů částku 2.000 tis. Kč a
264 tis. Kč tvořily prostředky Grantové agentury ČR. Řešení institucionálního
výzkumného záměru pod názvem Vznik a formování sbírek Moravské galerie v Brně
je situováno na období let 2005–2011 a zahrnuje deset samostatných okruhů
řešených cílů. Grantový projekt GAČR s názvem Školy a styl v raně barokní italské
kresbě z českých a moravských sbírek byl tříletý a v roce 2008 byl úspěšně ukončen
a vyúčtován poskytovateli.
6. Účelové prostředky vynaložené v roce 2008 na financování programů reprodukce
majetku:
Investiční prostředky ISO
Výstavba depozitářů v Brně–Řečkovicích
Celkem

300 tis. Kč
138.056 tis. Kč
138.356 tis. Kč

7. Moravská galerie v Brně není ze zákona oprávněna poskytovat, a tudíž neposkytuje
dotace ani finanční výpomoci.
8. Čerpání finančních prostředků na projekty EU :
V roce 2008 byl galerii schválen projekt spolufinancovaný z prostředků EU v rámci
programu Culture 2007. Tento projekt s názvem „Architektura a interiérový design
ve střední Evropě na počátku 20. století – Josef Hoffmann a Dušan Jurkovič“ je
dvouletý s termínem realizace od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2010. Zahraničními partnery,
kteří se podílejí na realizaci, jsou Slovenská národní galerie v Bratislavě a Rakouské
muzeum užitého/současného umění ve Vídni. Celkový rozpočet projektu je 344.345
eur, z toho finanční podíl z evropských fondů je 166.365 eur. V roce 2008 bylo
z těchto prostředků vyčerpáno 118.307 Kč.
9. Spolupráce se zahraničím :
Moravská galerie v Brně je institucionálním členem ICOM – Mezinárodní rady
muzeí, přidružené organizace UNESCO, a to prostřednictvím její české pobočky –
Českého výboru ICOM. Členský příspěvek v roce 2008 činil 19.300 Kč. Přínosem
členství v této instituci je zejména zprostředkování kontaktů se zahraničními
partnery v různých oborech muzejní a galerijní práce, účast na mezinárodních
konferencích, podpora mezinárodních aktivit, které galerie pořádá v tuzemsku i
v zahraničí. V roce 2008 obdržela galerie z prostředků ICOM příspěvek na účast
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pracovníků galerie na mezinárodních konferencích v celkové výši 57.120 Kč.
Jednalo se o účast našich odborných pracovníků na konferenci Mezinárodního
komitétu pro dekorativní umění a design v Chorvatském Záhřebu a mezinárodním
semináři „ICOM glass conference 2008“ v Nancy ve Francii. Poslední příspěvek se
týkal mezinárodní akce, konané v Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici pod názvem
Diskuse u kulatého stolu s Flavinem Juddem, představitelem Juddovy nadace
v Marfa, Texas, USA.
Od roku 2007 je galerie účastníkem projektu Muzeum bez hranic – virtuální
internetové muzeum. Partnerem je Museum With No Frontiers jako nezisková
organizace se sídlem v Bruselu, podporovaná z fondu EU. Projekt je zaměřen na
barokní umění s cílem virtuální formou představit široké veřejnosti specifika barokní
kultury a pomoci jejímu porozumění. Program MWNF přispívá ke vzájemnému
poznávání kultur, evropské integraci a spolupráci na poli umění. Českou republiku
v tomto projektu zastupuje Moravská galerie v Brně a na jeho realizaci vynaložila
v roce 2008 prostředky ve výši 240.395 Kč.
10. Účast na mezinárodních konferencích, jejich pořádání a zhodnocení přínosu
zahraničních služebních cest:
V roce 2008 se naši odborní pracovníci zúčastnili čtyř mezinárodních konferencí.
Jednalo se o výše zmíněné dvě konference (v Nancy a v Záhřebu), jejichž náklady
byly částečně hrazeny z prostředků ICOM, dále se hlavní kurátorka galerie
zúčastnila pracovního setkání MUSCON 2008 (Museum Conference) ve Španělsku,
které bylo zaměřeno na navázání pracovních kontaktů v galeriích, zaměřených na
design a architekturu v Evropě. Pracovnice programového oddělení se zúčastnila
mezinárodní konference v Bukurešti, zaměřené na nové směry využití muzejních
sbírek ve 21. století.
V souvislosti s účastí na projektu Muzeum bez hranic se odpovědná kurátorka
zúčastnila dvou setkání pracovních skupin MWNF v Mnichově a Ljubljani.
V roce 2008 uspořádala Moravská galerie v Brně tři mezinárodní akce: Diskusi u
kulatého stolu s Flavinem Juddem v muzeu J. Hofmanna v Brtnici, Česko-polský
kulatý stůl, zaměřený na různé aspekty ochrany kulturního dědictví a v souvislosti
s konáním 23. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2008 byla
zorganizována celostátní konference s mezinárodní účastí, věnovaná grafickému
designu, ilustraci a písmu v knihách, časopisech, novinách a nových médiích pod
názvem Grafický design příště.
V roce 2008 bylo vynaloženo na financování zahraničních služebních cest včetně
účastí na konferencích celkem 317 tis. Kč a uskutečněno bylo 74 zahraničních
pracovních cest. Obsahem těchto cest bylo plnění výzkumných záměrů
institucionálního grantu, projektu GAČR, Muzea bez hranic, projektu financovaného
z grantu EU, spolupráce se zahraničními galeriemi, především s Rakouským
muzeem užitého/současného umění ve Vídni při spolupráci na činnosti muzea J.
Hoffmanna v Brtnici apod. Další zahraniční služební cesty byly uskutečněny
v souvislosti s realizací výstavních projektů jako např. České a slovenské sklo
v exilu, Milada Marešová, Bubble Tea – současné umění z Tchaj-wanu, Bruselský
sen apod.
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11. V roce 2008 nedošlo k převodu žádných úspor rozpočtových prostředků do
rezervního fondu zřizovatele ani nedošlo k použití prostředků rezervního fondu
z minulých let.
12. Přehled hospodářských a jiných činností :
V souladu s obsahem zřizovací listiny provádí Moravské galerie v Brně tyto další
činnosti :
umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí
vybírá poplatky za pořizování kopií, dokumentů apod.
prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět
činnosti
pronajímá dočasně nevyužité prostory v objektech, k nimž má právo
hospodaření
poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a
laboratoří
poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek
zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy
13. Zdůvodnění vyrovnaného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši
2.585.74 Kč je podrobně uvedeno v odstavci g) bod 2. této zprávy.
h) Hlavní skupinou příjemců služeb galerie je široká laická i odborná veřejnost, studenti
uměleckých škol, zahraniční návštěvníci apod. Zvláštní zřetel je věnován dětem, mládeži,
seniorům a handicapovaným občanům.
i) Obecné informace o Moravské galerii v Brně je možné vyhledat na webových stránkách
galerie a také Města Brna. Aktuální obsah všech činností je pravidelně zveřejňován na
tištěných programech, které jsou distribuovány na veřejně přístupná místa, další informace
zájemci najdou také v kulturních měsíčnících.

V Brně dne 28. 4. 2009
Zpracovala : Ing. Marie Kočařová, vedoucí ekonomického oddělení MG
Součástí zprávy jsou následující přílohy:
základní personální údaje organizace
přehled rozepsaných závazných ukazatelů
roční účetní závěrka za rok 2008

Marek P o k o r n ý
ředitel Moravské galerie v Brně
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Příloha č. 1 k Roční zprávě dle vyhl. č. 323/2005 Sb.
Název zpracovatele : Moravská galerie v Brně
Základní personální údaje
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2008
věk
muži ženy celkem %
do 20 let
8,6
14
12
2
21–30 let
30,0
49
25
24
31–40 let
14,7
24
14
10
41–50 let
24,0
39
20
19
51–60 let
22,7
37
14
23
61 let a více
Celkem
78
85 163
%
47,9 52,1
100 %
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2008
vzdělání dosažené
muži ženy celkem %
8,0
13
8
5
základní
14,1
23
6
17
vyučen
3,7
6
2
4
střední odborné
0
0
0
0
úplné střední
44,8
73
38
úplné střední odborné 35
3,7
6
4
2
vyšší odborné
25,7
42
27
15
vysokoškolské
celkem
78
85 163
100 %
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2008
celkem
průměrný hrubý měsíční plat 15.994 Kč
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů v roce 2008
počet
nástupy 35
odchody 21
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2008
doba trvání
počet %
11,0
18
do 5 let
12,9
21
do 10 let
12,2
20
do 15 let
27,7
45
do 20 let
36,2
59
nad 20 let
celkem
163 100 %
6. Jazykové znalosti zaměstnanců – nesleduje se
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Příloha č. 2 k Roční zprávě dle vyhl. č. 323/2005 Sb.
Název zpracovatele : Moravská galerie v Brně
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů
ukazatel
příspěvek na provoz celkem
z toho:
platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
přepočtený počet zaměstnanců

rozpočet
schválený
59.061

rozpočet
po změnách
73.644
27.403
1.116
144

25.984
490
140

v tis. Kč
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skutečnost
73.644
27.403
1.113
143

