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Roční zpráva 

sestavená dle vyhl. 323/2005 Sb. k účetní závěrce za rok 2005 

 

 

a) Moravská galerie v Brně 

Husova 18, 662 26  Brno 

IČ:  00094871 

Poštovní adresa :  Husova 18, 662 26 Brno 

Telefonní a fax. spojení :    tel.   420532169111,  fax  420532169180 

Adresa elektronické pošty :  m-gal@moravska-galerie.cz 

Návštěvní hodiny :  středa – neděle         10.00 – 18.00 hod. 

                                Čtvrtek                      10.00 – 19.00 hod. 

 

b) Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR, Milady Horákové 139, 

160 41  Praha 6 

 

c) Organizační struktura k 31.12.2005 je stanovena 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 ředitele 

- oddělení ostrahy a bezpečnosti sbírek 

  

            odbor sbírek    -     oddělení starého umění 

- oddělení umění 20. století 

- oddělení užitého umění 

- oddělení fotografie 

- oddělení grafického designu 

       

             odbor ostatních hlavních činností  -  knihovna 

- restaurátorské oddělení 

- oddělení pro práci s veřejností 

- odd. produkce výstav a ediční činnosti 

 

             odbor ekonomiky a provozu -  oddělení stavby výstav 

- provozně technické oddělení 

- ekonomické oddělení 

 

             Přehled hlavních činností: 

- organizace shromažďuje sbírku výtvarného umění české i 

zahraniční provenience 

- spravuje historický knižní fond,odbornou knihovnu a sbírku 

písemností archivní povahy, zaměřenou 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 

- provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti 

- vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace 
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- pořádá odborné konference, sympózia a semináře, kulturní a 

vzdělávací programy 

- poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, 

poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní 

povahy 

 

d) Personální údaje – příloha č. 1 

 

e) Údaje o majetku: 

Organizace hospodaří s nemovitým a movitým majetkem České republiky, vedeným 

v účetní evidenci. Stav majetku k 31.12.2005 evidovaného na fondu investičního 

majetku činí 321.060 tis. Kč. Tento majetek je odpisován v souladu se zákonnými 

normami, přičemž účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům. 

 

Věcná břemena – zapsané v katastru nemovitostí LV č. 61 pro obec Brno v k.ú. Město 

Brno právo hospodaření k pozemku č.p. 500 ostatní plocha o výměře 706 m2 a to pro 

Hotel International  Brno, a.s. 

 

Dále Moravská galerie v Brně hospodaří s majetkem, který není odepisován, jedná se 

o památkové objekty : budova Místodržitelského paláce, Uměleckoprůmyslového 

muzea a Pražákova paláce. 

 

Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří 

podle zvláštních právních předpisů. 

 

V roce 2005 došlo k odprodeji nemovitého státního majetku – budovy na Orlí ulici 

v Brně Janáčkově akademii múzických umění v Brně za cenu 10.302.480 Kč.  Příjem 

z prodeje nemovitosti byl dne 20.9.2005 odveden na účet MK.  Zůstatková cena 

prodané nemovitosti činila 766.001 Kč a zabezpečovacího zařízení 152.349 Kč. 

 

Závazky z neuhrazených dodavatelských faktur za rok 2005 dosáhly výše 2.905 tis. 

Kč, z toho po lhůtě splatnosti 1.178 tis. Kč a ve splatnosti 1.727 tis. Kč.  

K 31.12.2005 vykazuje MG nesplacené pohledávky ve výši 3.424 tis. Kč, z toho ve 

splatnosti 127 tis. Kč a po splatnosti 3.297 tis. Kč. Nejvyšší pohledávkou po lhůtě 

splatnosti je neuhrazená penalizační faktura firmy Unistav,která je vymáhána soudní 

cestou. 

 

f) Údaje o závazných ukazatelích – příloha č. 2 

 

g) Analýza dalších oblastí : 

1. V průběhu roku došlo k úpravě závazného ukazatele mzdových nákladů a to 

rozpočtovými úpravami č.1 ze dne 16.2.2005            470 tis. Kč 

                                             č.2  ze dne 16.3.2005            500 tis. Kč 

                                             č.11 ze dne 12.9.2005           300 tis. Kč 

                                             č.18 ze dne 25.11.2005         150 tis. Kč 

                                             celkem                                 1.420 tis. Kč 

 

2. Za rok 2005 dosáhla MG mírně zlepšeného výsledku hospodaření a to ve výši 

6.501 Kč. 
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V nákladové oblasti se galerie v průběhu roku potýkala s nárůstem nákladů na 

energie v souvislosti s celostátním navýšením cen plynu, tepla a páry. Proti 

skutečnosti předcházejícího roku došlo k nárůstu nákladů o 1.323 tis. Kč. Tuto 

zvýšenou potřebu částečně kryl zřizovatel úpravou rozpočtu o 728 tis. Kč. U 

ostatních nákladových položek odpovídal vývoj rozpočtovaným nákladům 

navýšeným o poskytnuté účelové dotace a   překročením vlastních výnosů. 

Aktivní obchodní politikou došlo v roce 2005 k překročení plánovaných tržeb 

z prodeje zboží o 295 tis. Kč a ostatních výnosů o 235 tis. Kč. Jednalo se 

především o získání partnerů na spolufinancování výstav. Na druhé straně 

nebyl naplněn rozpočet u tržeb z prodeje služeb a to o 419 tis. Kč, kde došlo 

k poklesu tržeb z reklamy a z pronájmu nebytových prostor. 

Moravská galerie využila možnost čerpání fondu reprodukce majetku ve výši 

3.594 tis. Kč jako doplňkového zdroje financování k pokrytí nákladů na 

opravy, údržbu, revize a nákup drobného hmotného a nehmotného majetku. 

Velkou část výnosů tvoří aktivace výroby vlastních odborných publikací a 

katalogů, která v roce 2005 dosáhla výše 3.527 tis. Kč. Publikování je jednou 

z významných oblastí hlavní činnosti MG, tato aktivita má však negativní 

dopad do oblasti disponibilních finančních prostředků a jejich vázání skladem, 

což má za následek prodlužování platební schopnosti organizace. I přes 

zvýšenou aktivitu v oblasti odbytu a prodeje dochází k nárůstu finančního 

vyjádření skladu, který k datu 31.12.2005 dosáhl výše 6.320 tis. Kč. 

 

3. Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, jiné příjmy a výnosy : 

K financování své činnosti MG v roce 2005 používala prostředky v následující 

struktuře :  příspěvek od zřizovatele                             65.043.423 Kč 

                  finanční prostředky z Evropské unie            1.647.418 Kč 

                  příspěvek nadačního fondu                                58.000 Kč 

                  výnosy z vlastní činnosti                             12.965.775 Kč 

                  c e l k e m                                                     79.714.616 Kč 

 

4. Rozbor čerpání mzdových prostředků uveden v komentáři k účetní závěrce. 

 

5. V roce 2005 bylo vynaloženo na výzkum a vývoj celkem 2.496 tis. Kč, z toho 

270 tis. Kč na financování investičního majetku, pořízeného v souvislosti 

s řešením projektů. 

 

- Institucionální výzkumný záměr :  neinvest. prostř.  2.030 tis. Kč 

                                                              investiční prostř.   270 tis. Kč 

- Ikonografie perspektivy :  neinvestiční prostř.   196 tis. Kč 

 

6. Účelové prostředky na financování reprodukce majetku: 

                                                           Dotace               čerpání               vráceno 

 

Investiční prostředky ISO :         460.000  Kč           404.692 Kč          1.308 Kč 

Neinvestiční prostř. ISO   :          880.000 Kč           880.000 Kč                - 

 

7. Moravská galerie v Brně není oprávněna poskytovat a neposkytuje dotace 

a finanční výpomoci. 
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8. Moravská galerie v Brně jako hlavní organizátor projektu s názvem Poselství  

barev , tvarů a myšlenek obdržela grant Evropské komise z programu 

CULTURE 2000. Tento projekt byl koncipován jako příprava výzkumného a 

výstavního projektu „Umění a civilizace na Moravě doby barokní“. 

Spoluorganizátory jsou Národní galerie Badapešť a Österreichisches 

Bundesdenkmalamt Vídeň. Termín zahájení projektu byl 1.11.2004 a ukončení 

31.10.2005. Celkové náklady projektu činily téměř 200 tis. EUR, z toho podíl 

Moravské galerie v brně jako hlavního organizátora byl 40.800 EUR. Což 

představuje 1,3 mil. Kč.  Zahraniční odbor MK poskytl na tuto akci dotaci ve 

výši 490 tis. Kč. 

 

9. Spolupráce se zahraničím: 

MG je institucionálním členem ICOM – Mezinárodní rady muzeí, přidružené 

Organizace UNESCO a to prostřednictvím její české pobočky-Českého výboru 

ICOM. Členský příspěvek v roce 2005 činil 19.600 Kč. Přínos pro organizaci , 

plynoucí z tohoto členství, spočívá zejména ve zprostředkování kontaktů se 

zahraničními kolegy v radě oborů  muzejní práce, podpoře účasti zástupců 

organizace na mezinárodních konferencích, podpoře mezinárodních aktivit 

pořádaných organizací v ČR i v zahraničí na základě předložení členské 

legitimace ICOM. 

 

10. Účast na mezinárodních konferencích a odborných akcích se realizuje  

S finanční podporou ICOM či jiných organizací podobného typu (např. Japan 

Foundation)- jednoznačně napomáhá odbornému růstu pracovníků MG, a proto 

je pro organizaci a její profil velmi důležitá. Bohužel se instituce musí 

dlouhodobě vyrovnávat s nedostatkem finančních prostředků na pokrytí 

vysokých nákladů na zahraniční cesty. 

V roce 2005 vynaložila Moravská galerie na zahraniční služební cesty 487 tis. 

Kč. Zahraniční služební cesty za účelem spolupořádání mezinárodních 

projektů (např. M.Pokorný – výstava v Japonsku, Bienále Benátky)- nejenže 

zvyšují prestiž instituce v mezinárodním měřítku, ale zároveň přispívají 

k budování pozitivního obrazu celé ČR ve světe. 

V roce 2005 byla Moravská galerie v Brně organizátorem mezinárodní 

konference k baroku v souvislosti s ukončením grantu EU. 

 

11. V roce 2005 ani v předcházejících letech nebyly do rezervního fondu  

Převedeny žádné finanční prostředky. 

 

12. Přehled hospodářských a jiných činností : 

V souladu s obsahem zřizovací listiny provádí MG další činnosti : 

- umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních 

akcí 

- vybírá poplatky za fotografování, filmování a 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 
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- poskytuje reklamní služby při zpřístuňování svých sbírek 

- zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy 

 

13. Zdůvodnění výsledku hospodaření uvedeno v bodu 2. 

 

h) Hlavní skupinu příjemců služeb tvoří široká laická i odborná veřejnost se zvláštním 

zřetelem k dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. 

 

 

V Brně dne 16. 1. 2006 

             Zpracovala: Ing. Marie Kočařová, vedoucí ekonomického oddělení MG  

             Tři přílohy 
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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. 2005 

 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let     

21 – 30 let  2 8 10 6 

31 – 40 let 13 27 40 24 

41 – 50 let 7 13 20 12 

51 – 60 let 18 35 53 33 

61 let a více   19 23 42 25 

celkem 59 106 165 100,0 

% 35 65 100,0  

 

 

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2005 

 

Vzdělání dosažené  muži ženy celkem % 

základní 10 15 25 15 

vyučen 0 0 0 0 

střední odborné 10 10 20 12 

úplné střední 0 0 0 0 

úplné střední odborné 25 38 63 38 

vyšší odborné 2 1 3 2 

vysokoškolské 15 39 54 33 

celkem 62 103 165 100,0 

 

 

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2005 

 

 celkem 

průměrný hrubý měsíční plat  14.007,- 

 

 

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů v roce 2005 

 

 počet   

nástupy 19 

odchody  9 

 

 

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k 31.12.2005 

 

Doba trvání počet  %   

do    5 let 8 5 

do  10 let 27 16 

do  15 let 31 19 

do  20 let 42 25 

nad 20 let 57 35 

celkem 165 100,0 

 

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 rozpočet 

schválený 

rozpočet 

po změnách 

skutečnost 

platy zaměstnanců 22.510 23.930 23.939 

ostatní osobní náklady 457 457 457 

příspěvek na provoz 55.255 57.927 57.927 

odvod z odpisů 1.781 1.781 1.781 

odvod příjmu z prodeje  

nemovitého stát. majetku 

9.997 9.997 10.302 

přepočtený počet zaměstnanců 140 141 141 

v tis. Kč 
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Moravská galerie v Brně 

 

Husova 18 

662 26  Brno 

 

 

 

 

 

 

Příloha část 3 

účetní závěrky za rok 2005 

 

 

 

dle zákona č. 563/91 Sb, § 18 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala : Ing. Marie Kočařová 

V Brně dne 16. 1. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Marek  P o k o r n ý 

                                                        ředitel Moravské galerie v Brně 
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V souladu s obsahem § 18 odst. 1 zák. č. 563/91 Sb. v platném znění doplňuje tato příloha 

předkládané účetní výkazy roční účetní závěrky za rok 2005. Při účtování a zpracování účetní 

závěrky postupovala Moravská galerie v Brně v souladu s pokyny Ministerstva kultury ČR a 

platnými právními předpisy. 

 

1.  V průběhu účetního období byly použity zákonem stanovené účetní metody, které nebyly     

     měněny. K rozvahovému dni byla provedena inventarizace hmotného a nehmotného     

     majetku, závazků a pohledávek: 

 

- Ve vykazovaném roce nedošlo k žádné změně ve způsobu oceňování majetku. 

Organizace  používá  při účtování o pohybu skladových zásob „variantu A“ v souladu 

s platnými postupy účtování. 

- Zásoby byly oceňovány v souladu se zákonem a to: 

a) materiálové zásoby nakoupené jsou oceňovány pořizovacími, které odpovídají 

skutečné ceně včetně nákladů spojených s pořízením 

b) velkou skupinu zásob MG tvoří zásoby katalogů a publikací, které jsou vytvořeny 

vlastní činností. Tyto zásoby jsou oceňovány vlastními náklady, tzn. přímými 

náklady na jejich výrobu. 

- Dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii nebyl v roce 2005 vytvořen, veškerý  

pořízený majetek byl oceněn pořizovací cenou. 

- Opravy chybných zaúčtování na majetkových účtech byly provedeny způsobem  

odpovídajícím  zákonným normám. Pro přepočet cizích měn na českou měnu byl 

v daném účetním období použit denní kurz devizového trhu vyhlašovaného ČNB. 

 

2.  K 31.12.2005 vykázala galerie závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši,   

     odpovídající odvodu z mezd za měsíce prosinec, splatných k výplatnímu termínu dne  

     10.1.2006: 

      -  závazek pojistného na sociální pojištění               680.241,- Kč 

      -  závazek zdravotního pojištění                               313.787,- Kč 

      -  závazek daně z příjmu ze závislé činnosti             282.762,- Kč 

 

      K rozvahovému dni organizace dále vykazuje závazek odvodu DPH ve výši 87.156 Kč,  

      splatný k 25.1.2006. 

      V roce 2005 byly zaplaceny zálohy na daň z příjmu právnických osob ve výši 

       570.070 Kč. 

 

3.   Rozpisem schváleného rozpočtu na rok 2005 stanovilo MK objemy závazných ukazatelů a  

      to u mzdových nákladů, odvodu z odpisů a odvodu  příjmu z prodeje nemovitého státního  

      majetku: 

  

- schválený rozpočet mzdových nákladů byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými  

úpravami příspěvku na provoz a účelovými dotacemi. Další čerpání mzdových 

prostředků zahrnoval rozpočet grantu Evropské unie. 

 

                                  Mzdové náklady                                z toho 

V tis. Kč                            Celkem                        platy zaměst.              OON   

                                                             

Schválený rozpočet              22.967                       22.510                      457 

Rozpočtové úpravy                1.420                         1.420 
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Účelové dotace                          786                           596                       190 

Prostředky grantu EU               152                             67                          85 

C e l k e m                            25.325                        24.593                     732 

 

Skutečné čerpání                  25.325                        24.593                     732 

% čerpání                                 100 %                      100 %                    100 % 

 

Skutečná průměrná mzda dosáhla výše 14.007 Kč a byla tak o 418 Kč vyšší než v roce  

2004. Přepočtený počet pracovníků činil 143 osob. 

 

- Rozpisem schváleného rozpočtu byl MG stanoven odvod z odpisů v celkové výši  

1.781 tis. Kč, z toho 781 tis. Kč zůstatkové ceny prodané nemovitosti. Tyto částky 

byly plně ve stanovených termínech odvedeny na účet MK. 

 

- Dne 15.9.2005 obdržela MG úhradu za prodej nemovitosti na ul. Orlí v Brně od  

kupujícího – Janáčkova akademie múzických umění v Brně a to ve výši 10.302.480 

Kč. Tato částka byly dne 20.9.2005 odvedena na účet MK. 

Rozpočtovaná výše odvodu z prodeje ve výši 9.997 tis. Kč byla tak překročena 

z důvodu aktualizovaného odhadu a stanovení prodejní ceny nemovitosti. 

 

4.  Za vykazované účetní období dosáhla Moravská galerie v Brně mírně zlepšeného  

výsledku hospodaření a to ve výši 6.501 Kč.  

V nákladové oblasti se galerie v průběhu roku potýkala s nárůstem nákladů na energie 

v souvislosti s celostátním navýšením cen plynu, tepla a páry. Proti skutečnosti 

předcházejícího roku došlo k nárůstu nákladů o 1.323 tis. Kč. Tuto zvýšenou potřebu 

částečně kryl zřizovatel úpravou rozpočtu o 728 tis. Kč. U ostatních nákladových 

položek odpovídal vývoj rozpočtovaným  nákladům navýšeným o poskytnuté účelové 

dotace a překročením vlastních výnosů. Aktivní obchodní politikou došlo v roce 2005 

k překročení plánovaných tržeb z prodeje zboží o 295 tis. Kč a ostatních výnosů o 235 

tis. Kč. Jednalo se především o získání partnerů na spolufinancování výstav. Na druhé 

straně nebyl naplněn rozpočet u tržeb z prodeje služeb a to o 419 tis. Kč, kde došlo 

k poklesu tržeb z reklamy a z pronájmu nebytových prostor. 

Moravská galerie v Brně využila možnost čerpání fondu reprodukce majetku ve výši 

3.594 tis. Kč jako doplňkového zdroje financování k pokrytí nákladů na opravy, 

údržbu, revize a nákup drobného hmotného a nehmotného majetku. Velkou část 

výnosů tvoří aktivace výroby vlastních odborných publikací a katalogů, která v roce 

2005 dosáhla výše 3.527 tis. Kč. Publikování je jednou z významných oblastí hlavní 

činnosti MG, tato aktivita má však negativní dopad do oblasti disponibilních 

finančních prostředků a jejich vázání skladem, což má za následek prodlužování 

platební neschopnosti organizace. I přes zvýšenou aktivitu v oblasti odbytu a prodeje 

dochází k nárůstu finančního vyjádření skladu, který  k datu 31.12.2005 dosáhl výše 

6.320 tis. Kč. 

 

5. Počáteční stav rezervního fondu ve výši 2.870 tis. Kč byl tvořen prostředky grantu EU  

ve výši 2.503 tis. Kč, prostředky nadačního roku ve výši 80 tis. Kč a vlastními 

prostředky ve výši 287 tis. Kč. Finanční prostředky grantu EU byly vyčerpány 

v souladu s jejich účelem, z nadačního fondu bylo čerpáno 58 tis. Kč.  

Schválený ukazatel rozpočtu umožňoval čerpání fondu do výši 2.570 tis. Kč, 

skutečnost čerpání činila 2.561.440 Kč. 
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Součástí počátečního stavu rezervního fondu byly i prostředky poskytnuté Evropskou 

komisí v roce 2004 pro řešení úkolů v rámci projektu CULTURE 2000 ve výši 

2.503.440 Kč. 

Oficiálními spoluřešiteli projektu byli:  

- Bundesdenkmalamt ve Vídni 

- Maďarská národní galerie v Budapešti 

- Biskupství brněnské a Římskokatolická farnost v Dyji 

 

Těmto spoluřešitelům byla dle podmínek smlouvy o grantu převedena z rezervního 

fondu část prostředků ve výši jejich podílu na financování projektu a to : 

                    - BDA                      208.061 Kč 

                    - MNG                     106.432 Kč 

                    - farnost Dyje           541.529 Kč 

                    c e l k e m                 856.022 Kč 

Moravská galerie v Brně vykázala v účetnictví pouze svůj podíl prostředků grantu na 

financování a to ve výši 1.647.418 Kč. 

 

6. Prostředků fondu  reprodukce majetku bylo použito na 

- financování oprav a udržování a 

pořízení krátkodobého hmotného a nehm. majetku                 3.625.401 Kč 

      -    na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku        548.941 Kč 

             z toho :  notebook                          58.132 Kč 

                           el.pohon poutače              47.220 Kč 

                           investiční záměr              245.544 Kč 

                           rozšíření CCTV                 38.511 Kč 

                           multimediální program      94.440 Kč 

                           zabezpečovací systémy     65.094 Kč 

             

             Struktura použití prostředků fondu reprodukce jako doplňkového zdroje financování  

             oprav a udržování a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku : 

             -  rozšíření a instalace nového SW                        94.119,- Kč 

                 (z toho největší položku tvořil nový SW pro zpracování mzdové a personální  

                 agendy) 

             -  revize a opravy                                              1.577.547,- Kč 

                (jedná se o pravidelné revize, udržování a opravy el. požární  signalizace,  

                 zabezpečovacího zařízení, výtahů, elektroinstalace apod.) 

    

       -  opravy budov                                                 1.091.179,- Kč 

          (největší položkou byla oprava nouzového osvětlení 587 tis. Kč, podlahářské  

          práce 150 tis. Kč, opravy oken, střech apod.) 

 

       -  nákup drobného hmotného majetku                  862.556,- Kč 

          (z toho největší položku tvořil nákup zvlhčovačů v celkové částce 320 tis. Kč, 

          DVD a obrazovky 166 tis. Kč, bezpečnostní závěsy 45 tis. Kč a ostatní drobný 

          majetek) 

 

             Zůstatek fondu k 31.12.2005 činí  782.587 Kč S těmito prostředky bylo uvažováno  

             pro financování oprav a povrchových úprav terasa ve výstavních i nevýstavních  

             prostorách, opravy a nátěry oken a opravy střechy na Místodržitelském paláci. Tyto  

             akce se nepodařilo v roce 2005 uskutečnit z důvodu vnějších klimatických podmínek 
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             a nedostatku časového prostoru mezi konáním výstav, a proto budou přesunuty  

             k realizaci v roce 2006. 

             Zůstatek fondu reprodukce  majetku je pokryt těmito finančními prostředky 

             (disponibilním majetkem): 

            

             prostředky na běžném účtu                             48.004 Kč 

             hotovost,ceniny,peníze na cestě                     219.979 Kč 

             zásoby materiálu                                             506.150 Kč 

             zboží na skladě (katalogy,publikace)           6.318.742 Kč 

                            

             V tabulce doplňujících údajů I.1 je tvorba fondu reprodukce majetku ve výši  

              4.956.929 Kč uvedena jako součet zaúčtovaných odpisů a zůstatkové ceny prodaného  

              investičního majetku snížená o rozpočtem stanovaný odvod z odpisů a zůstatkové 

              ceny prodaného majetku. 

                                     Odpisy                 5.819.579 Kč 

                                     Zůst.cena                918.350 Kč 

                                     Odvod odpisů    - 1.000.000 Kč 

                                     Odvod zůst.ceny   - 781.000 Kč 

                                     Skut.tvorba           4.956.929 Kč 

 

7. Závazky z neuhrazených dodavatelských faktur roku 2005 dosáhly výše 2.905 tis. Kč, 

z toho po lhůtě splatnosti 1.178 tis. Kč a ve splatnosti 1.727 tis. Kč. Z celkové výše 

faktur po splatnosti je 1.017 tis. Kč do 30 dnů a 161 tis. Kč přes 30 dnů. 

K 31.12.2005 vykazuje MG nesplacené pohledávky ve výši 3.424 tis. Kč, z toho ve  

splatnosti 127 tis. Kč a po splatnosti 3.297 tis. Kč. Nejvyšší pohledávkovou položkou 

po lhůtě splatnosti je neuhrazená penalizační faktura firmy Unistav, splatná 

26.12.2002, která je vymáhána soudní cestou. 

 

8. Na podrozvahových účtech v účtové skupině 97 bylo účtováno o pohybu zboží  

v komisním prodeji. Tyto účty podléhají pravidelné inventarizaci. 

 

9. Ke dni účetní závěrky bylo provedeno vyúčtování všech účelových dotací v souladu 

s vyhláškou o vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Toto vyúčtování bude ve 

stanovených termínech předloženo příslušnému odboru MK. 

V rámci dotací ISO došlo k nedočerpání investičních prostředků ve výši 1.308 Kč a u 

neinvestičních prostředků 577 Kč. Tyto byly vráceny na účet MK. 

 

10. V souladu s požadavkem časového rozlišení nákladů a výnosů byly v roce 2005 

vytvořeny dohadné položky provozních nákladů ve výši 1.060 tis. Kč. Jedná se 

především o náklady spojené s vyúčtováním energií, příp. poskytnutými a dosud 

nevyfakturovanými službami. 

 

11. V roce 2005 bylo použito na financování zahraničních služebních cest 487 tis. Kč a  

bylo uskutečněno celkem 73 cest, z toho: 

Finsko                                          3 služební cesty 

Anglie                                          2 

Japonsko                                      2 

Litva                                             1 

Holandsko                                    1 

USA                                             1 
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Francie                                         4 

Německo                                      5 

Rakousko                                    16 

Itálie                                              3 

Rumunsko                                     1 

Maďarsko                                      5 

Slovensko                                    29 

 

Zahraniční služební cesty byly realizovány v rámci plnění výzkumných záměrů 

institucionálního grantu a grantu EU, získávání nových kontaktů v řadě oborů muzejní 

práce, podpoře mezinárodních aktivit případně účasti na mezinárodních konferencích. 

 

12. K 31.12.2005 byl v účetnictví vykázán záporný zůstatek na účtu 243001 – prostředky  

fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 416,23 Kč. K zápornému  zůstatku na 

účtu došlo z důvodu nedostatečného odhadu výše poplatků, které si účtuje Komerční 

banka za poskytnuté bankovní služby k poslednímu dni měsíce. Na počátku roku byl 

tento rozdíl ihned vyrovnán. 
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