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Úvod
Hlavní náplň činnosti Regionálního muzea v Náchodě v roce 2011 opět představovalo ukládání a
revize sbírek po jejich předchozím stěhování ze Státního zámku v Náchodě. Tato činnost probíhala za
plného provozu muzea (zpřístupnění objektů veřejnosti, výstavy, nové publikace, údržba a
zvelebování svěřeného majetku). Díky nově uvolněným prostorám ve staré radnici bylo možno ze
zámku přestěhovat všechny zbývající sbírkové předměty a po šedesáti letech tyto prostory zcela
opustit. Rok 2011 se tak stal v historii muzea významným mezníkem.
Ve sledovaném období byl zastaven pokles návštěvnosti a dokonce došlo k jeho výraznějšímu
vzestupu (2010 - 36 267, 2011 - 38 048). Stalo se tak mimo jiné i díky částečnému znovuotevření
výstavní síně. Vzhledem k jejímu budoucímu celoročnímu provozu je předpoklad dalšího růstu.
Hospodaření muzea také díky stálému hledání úspor skončilo přebytkem.
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I. Plnění úkolů v oblastí hlavní činnosti organizace
(dle plánů RMN na rok 2009)
I.1. Expozice
V expozicích muzea došlo pouze k dílčím úpravám či doplněním, jako byla instalace tkalcovského
stavu ve výstavních prostorách polického kláštera. Zejména expozici ve výstavním sále na Dobrošově
bude potřeba předělat a doplnit ji o interaktivní prvky

I.2. Výstavy
Muzeum realizovalo v roce 2010 celkem 22 výstav. Vzhledem k uváděným pracím spojeným se
stěhováním nebylo možno uskutečnit vždy takové výstavy, které by oslovily širokou veřejnost. I tak
však byly uskutečněny výstavy s vysokou návštěvností (opakovaná výstava Jak mizel starý Náchod ve
fotografiích Antonína Rabišky 520 platících návštěvníků.
Trochu zklamáním byla návštěvnost na
výstavě Vybráno z muzejních depozitářů,
kde byly prezentovány místopisné a
osobnostní motivy na materiálech typu
sklo, porcelán, keramika (např. skleničky
a hrníčky)- pouze necelých 200 osob.

Muzeum též aktuálně reagovalo na
významná kulturní a politická výročí
roku. V této souvislosti je potřeba
především zmínit výstavu uspořádanou
v Hronově ke 160. výročí narození Aloise
Jiráska prezentovanou na Jiráskově
Hronově.
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Muzeum jako každoročně realizovalo vánoční výstavy jak v Náchodě, tak na pobočkách v Hronově a
Polici nad Metují

Výstavu Betlémy Náchodska, Hronovska a Policka navštívilo 727 platících návštěvníků (Náchod)

Staročeské Vánoce v Jiráskově rodném domku v Hronově

Kouzelný svět hraček v Dřevěnce v Polici nad Metují
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Mimořádně atraktivní je stálá výstava Čs. armáda doby první republiky v miniatuře. Její dosavadní
vlastník Lubor Šušlík ji muzeu v roce 2011 v závěti odkázal

I.3. Ostatní formy kulturní a odborné činnosti
Odborní pracovníci muzea pravidelně realizují pro zájmové skupiny přednášky na svých výstavách a
expozicích. Badatelům poskytují odborné informace.
V roce 2011 provádělo Regionální muzeum v Náchodě v rámci personálních a kapacitních možností
záchranné archeologické výzkumy (statika kostela sv. Vavřince v Náchodě, okolí kostela sv. Michala
v Náchodě, kanalizace Velká Jesenice, Zámecká ulice v Náchodě atd). Dále byly prováděny běžné
archeologické dohledy při stavbách rodinných domků a při výstavbách inženýrských sítí (kanalizace,
přípojky KNN).
Ve spolupráci s Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje připravil archeolog Mgr. Jan Tůma
přírodovědno-archeologické vycházky s odborným výkladem a praktickými ukázkami pro učitele a
veřejnost do okolí Nového Města nad Metují (Výrov-hradiště). U příležitosti 28. října uspořádal
v muzeu Města Police nad Metují Den otevřených dveří a Noc kostelů s odborným výkladem.
Václav Sádlo shromažďoval údaje o období Protektorátu v Náchodě, které se stanou součástí
stejnojmenné knihy, s jejímž vydáním je počítáno v roce 2012. Mgr. Jan Tůma připravil grant Lidová
roubená architektura na kladském pomezí, který byl v hodnotě 300 tis. Kč přijat. Jako jeho součást
mohla být vydána stejnojmenná publikace, připravena výstava, která zatím byla prezentována
v Hronově a na polské straně v Muzeu lidové kultury ve Stroužném. Na obou těchto místech byly
připraveny zároveň komponované pořady s ukázkami lidových zvyků a řemesel.
Odborní pracovníci poskytli do médií řadu informací z činnosti muzea i regionální historie (např. o
výročí narození Aloise Jiráska, o archeologických výzkumech, PhDr. Václav Sádlo v Národním
osvobození o nebezpečí současného neonacismu).
Pracovníci muzea Josef Farář a PhDr. Václav Sádlo se podíleli ve dnech 17. – 19. března 2011 na
přípravě a konání konference Infotour pořádané Královéhradeckým krajem věnované problematice
pevnostního muzejnictví. Kromě českých muzeí a spolků se zúčastnili též i kolegové z Polska a
Slovenska. Součástí byla i prohlídka Dělostřelecké tvrze Dobrošov, jež je součástí Regionálního muzea
v Náchodě.
Dlouhodobá spolupracovnice muzea Mgr. Alena Čtvrtečková byla zejména za knihu Osudy židovských
rodin na Náchodsku 1938 – 1945, kterou vydalo regionální muzeum, Městem Náchodem odměněna
za rok 2011 cenou Kulturní a sportovní nadace v oblasti kultury.
Ve spolupráci se Státním okresním archivem Náchod je připraveno k vydání sedmé číslo muzejního
sborníku Náchodsko od minulosti k dnešku.
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I.4. Ediční činnost v roce 2011
červenec: Jan Tůma: Lidová roubená architektura kladského pomezímizející tvář krajiny
Ladislav Hladký, Boris Ekrt: O Jiráskovi (ke 160. výročí narození)

Vedle toho pracovníci muzea zveřejnili v regionálním i odborném tisku celou řadu dalších příspěvků
(např. Václav Sádlo k pořádání jednotlivých výstav a k výše uvedené problematice o neonacismu)
Mgr. Jan Tůma s Mgr. Richardem Thérem, Ph.D a Mgr. Tomášem Mangielem se spolupodílel na
zpracování a publikování práce Laténská hrnčířská pec z Říkova ve sborníku Archeologie ve středních
Čechách 15/1, Praha 2011, s. 453-461. Týž Archeologické doklady osídlení, in: Adršpašsko, Tomáš
Dimter, Pavel Lisák (eds.), nakladatelství Juko 2011

I.5. Práce se sbírkami
Hlavní náplní muzea je cílené rozšiřování sbírkového fondu muzea (pozůstalosti, koupě, dary,
vlastní sběr). U předmětů již evidovaných je průběžně prováděna jejich inventarizace, revize a dle
potřeby konzervátorské či restaurátorské zákroky. Sbírkové předměty jsou průběžně fotografovány a
evidenční karty postupně převáděny do elektronického programu BACH, knihovní fond je zapisován
v programu Clavius. S rozsáhlým muzejním fondem je veřejnost seznamována prostřednictvím
výstav. Často bývají obohaceny zápůjčkami od jiných organizací. Stejně tak i naše muzeum poskytuje
recipročně své sbírky.
Možnost studia sbírkových předmětů mají i badatelé.
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Počet evidenčních sbírkových jednotek zapsaných za rok 201110 činil 442 (z toho bylo 255 vlastní
sběr-archeologie, 179 dary, 1 koupě, 7 převod z ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových)
Počet zapsaných knižních jednotek činil 167
Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů byl 3 704 kusů z podsbírky jiná –
kultura a vzdělanost (divadelní plakáty, pozvánky, diplomy, kostýmy, rekvizity, ceny, hudební nástroje
a pomůcky, noty, školství, prapory spolků, mapy, globusy, orientační zeměpisné pomůcky) a
z podsbírky – uměleckoprůmyslové práce (zámky -dveřní, truhlové, visací, klíče-, klepadla apod., dále
šperky a hodiny).
Počet konzervovaných předmětů byl 130 kusů.
Naše muzeum zapůjčilo jiným organizacím 68 sbírkových předmětů, od jiné organizaci si muzeum za
sledovaný rok zapůjčilo 403 sbírkových předmětů.
Muzeum v průběhu roku vyřídilo 246 badatelských dotazů.
Muzeum zadalo na své náklady restaurování dřevěného řezaného polychromovaného betlému (sv.
rodina – 3ks, králové + pážata – 6ks, andělé – 6 ks, pastýři – 4ks, muzikanti – 3 ks, daráci – 38 ks,
architektura 52 ks)

Před restaurováním

Po restaurování

Před restaurováním

Po restaurování
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I.6. Bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků a sbírek
Muzeum ohledně bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků spolupracuje s firmou Hasiči Nové Město
nad Metují, která na pracovišti provádí pravidelné kontroly požární ochrany a bezpečnosti práce,
sestavuje potřebné směrnice a plány, vybavuje prostory bezpečnostními tabulkami a značkami,
provádí bezpečnostní a požární školení zaměstnanců.

I.7. Technické zajištění muzea
Regionální muzeum v Náchodě se nastěhovalo do staré radnice dole ve městě v roce 2006. Na
zámku v původních naprosto nevyhovujících prostorách však stále zůstal poslední depozitář
s historickým nábytkem. Jeho přesun do staré radnice však znemožňovala skutečnost, že část této
budovy stále ještě užívali původní nájemníci (hospodářská komora, sdružení cestovního ruchu
Branka, místní pobočka Ligy proti rakovině). Až současné vedení města pro ně našlo vhodné náhradní
prostory. Teprve pak v závěru roku 2011 bylo možno přesun zbývajících sbírkových předmětů
ukončit.

Současně s tím však v podzemí pevnosti Dobrošov
proběhla kompletní výměna nevyhovujícího zábradlí za
pozinkované, což v budoucnu umožní značné úspory za
stále opakované nátěry. Z částky ve výši 400 tis. Kč
uvolněné pro tento účel Královéhradeckým krajem však
bylo možno ještě provést částečnou modernizaci
stávající elektroinstalace.
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Zároveň byly na dělostřeleckém srubu Zelený a velitelském srubu Můstek nově zatmeleny dilatační
spáry.

Ve zmiňovaném roce 2006 mohla být díky pochopení zřizovatele muzea provedena úprava interiéru
staré radnice ve výši 5 mil. Kč pro muzejní účely. Ta však nezahrnovala přestavbu stávajícího
betonového schodiště, které v této historické budově z poloviny 17. století neodpovídalo jak
vzhledem, tak i normám zajišťujícím bezpečnost práce (otlučené hrany). Ve spolupráci s majitelem
Městem Náchod se podařilo od Ministerstva kultury zajistit dotace a tento poslední závažný
nedostatek odstranit.

str. 11

V reprezentativní novorenesanční budově bývalé Občanské záložny adaptované pro potřeby Základní
umělecké školy v Náchodě byla provedena zároveň i přestavba výstavní síně muzea. To se sice stalo
také na náklady města, ale její vybavení včetně
automatické zabezpečovací signalizace již bylo zcela
realizováno regionálním muzeem. Největší investici
zde představovalo nové výstavní zařízení plně
odpovídající moderním požadavkům na výstavnictví.
To sice bylo zakoupeno na základě výběrového řízení
již v roce 2010, ale využíváno mohlo být až po
dokončení přestavby od září 2011. Díky dosaženým
úsporám bylo možné tento komplex doplnit v prosinci
téhož roku vyhovujícím osvětlením.
Rovněž byl zakoupen nový osobní automobil (Dacia).

Pracovníci oddělení kultury Královéhradeckého kraje při návštěvě muzea v roce 2011 konstatovali, že
Regionální muzeum v Náchodě je jeho nejlépe vybavenou kulturní institucí.

I.8. Spolupráce s institucemi
Složitou a pestrou činnost muzea nelze realizovat bez spolupráce s řadou institucí. Proto tomuto
úseku muzeum věnuje značnou pozornost. Výsledkem dobré spolupráce s MěÚ v Náchodě, Hronově
a Polici nad Metují je to, že naše muzeum jako jedno z mála získává od těchto měst na svůj provoz
finanční prostředky. Mimo to je mu v těchto místech jeho působení výrazně sníženo či úplně
prominuto nájemné. Hronov mimo to kromě dotace přispívá na vydávání knih mající vztah k tomuto
městu (např. publikace O Jiráskovi vydaná ke 160. výročí jeho narození). V nově adaptované výstavní
síni se sice nájemné platí, ale pouze třetinou obvyklé ceny. V případě nového sídla muzea je zde
vzhledem k investicím zřizovatele odpuštěno nájemné ze strany majitele na třicet let.
Tradičně dobrá spolupráce je i s OV ČSBS Náchod. Ředitel muzea Václav Sádlo je čestným členem této
společenské organizace a navíc již osmým rokem pracuje v její historicko-dokumentační komisi
zřízené při jejím ústředí. Též byl členem regenerační komise při MěÚ v Náchodě.
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Z hlediska společného výchovného působení muzeum spolupracuje se školami náchodského regionu.
Konkrétním výsledkem jsou alespoň v případě některých škol opakované návštěvy muzejních expozic.
Jako příklad dobré spolupráce je možno uvést podíl muzea na přípravě tzv. Vavřineckého dne
pořádaného Střední hotelovou školou v Hronově či společně připravené zářijové výstavě se Základní
uměleckou školou v Náchodě (výtvarné práce žáků) při slavnostním otevření.
Ve spolupráci s občanskými sdruženími Julinka a Cech panen rukodělných se muzeum zapojilo do
tradičního Dne řemesel v Polici nad Metují. Ve spolupráci s o. s. Cechem panen rukodělných
pak připravilo ve Staré škole v Polici nad Metují výstavy Prádlo našich babiček a Spaní našich babiček
Mgr. Jan Tůma vede již od školního roku 1998/99 Klub mladých historiků a archeologů při Domu dětí
a mládeže v Náchodě (přednášky a historické vycházky).
Archeolog (Mgr. Jan Tůma), etnograf
(Mgr. Vladimír Svatoň) a muzejní knihovnice (Mgr. Pavlína Nývltová) již také dlouhou dobu
spolupracují s Domem dětí a mládeže v Náchodě v Okresní komisi Středoškolské odborné činnosti při
posuzování studentských prací. Mgr. Jan Tůma byl jejím předsedou.
Zaměstnanci muzea se podílejí na realizaci Prima sezony.
Za úspěšnou je možno považovat i spolupráci s regionálními muzei Královéhradeckého kraje. Jejich
zaměstnanci se mezi sebou navštěvují, vyměňují si zkušenosti, vypomáhají si při realizaci výstav a
řešení ekonomických problémů. Totéž se dá říci o spolupráci s městskými muzei.
Slibně se také rozvíjí i mezinárodní spolupráce. V rámci celé Evropy udržujeme kontakty s muzei
majícími ve správě opevnění z 30. let 20. století. S polskými kolegy si vyměňujeme zkušenosti vždy
v září na společném setkání českých a polských muzeí v rámci Dnů česko polské křesťanské kultury,
které se v roce 2011 konalo v polské Kamiennej Góře. Vyvrcholením této spolupráce byl společný
grant s Muzeem lidové kultury Stroužné Lidová roubená architektura na kladském pomezí –mizející
tvář krajiny.

Vernisáž výstavy ve skanzenu Muzea Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju
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II. Plnění úkolů v personální oblasti za rok 2011
II.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období:
K datu 31. 12. 2011 pracovalo v rámci RMN 13 fyzických pracovníků na hlavní pracovní poměr (z toho
12 pracovníků na úvazek 1 a dále 1 pracovník na úvazek 0,8). Dohody o pracovní činnosti úvazek max.
0,50 - 20 hod. týdně – celkem 5 pracovníků a dále 4 pracovníci DPP, resp. celkový počet fyzických
pracovníků činil k 31. 12. 2011 (včetně DPČ a DPP) 22. Z toho počet odborných pracovníků (včetně
průvodců) byl 21 osob. Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2011 činil 17,84 pracovníků.

II.2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období:
U stálých zaměstnanců nedošlo v průběhu roku k žádné změně. Celkem je zaměstnáno celoročně
v RMN 13 pracovníků (z toho 12 pracovníků na úvazek 1 a dále 1 pracovník na úvazek 0,8).
Od 1. 2. 2011 byl v rámci programu podpory zaměstnávání zapůjčen Úřadem práce a agenturou
Grafton Recruitment s.r.o (podpora zaměstnávání z prostředků EU) jeden pracovník na období
2/2011 – 1/2012 s cílem získání praxe v oblasti administrativy a správy.
Sezonní pracovníci jsou průběžně zaměstnáváni v návaznosti na potřeby organizace v průběhu celého
roku s tím, že hlavní sezona začíná v období od 1. 5. 2011 do 31. 10. 2011 a to v závislosti na
postupném nástupu turistické sezony, s kulminací v měsících červenec a srpen.
V průběhu roku 2011 se na dohodách o pracovní činnosti a dohodách o provedení práce vystřídalo
v rámci RMN celkem 47 pracovníků, na pracovní poměr na dobu určitou (1. 5. 2011 - 31. 10. 2011)
4 pracovníci.

Členění zaměstnanců dle kategorie práce.
Kategorie práce

Průměrný počet přepočtených pracovníků

Ředitel RMN
Vedoucí sbírkového oddělení RMN
Vedoucí ekonom RMN
Správce objektu – Pevnost Dobrošov, nár. kult. památka
Archeolog, správce objektu v Polici nad Metují
Fotograf, výtvarník, pokladní
Knihovnice
Konzervátor
Kurátor sbírkových fondů, správce objektu v Hronově
Etnograf
Výtvarník
Průvodci, pokladní
CELKEM

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
0,8
5.04
17,84
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II.3. Platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2011:
Platové třídy:
ředitel muzea
odborní pracovníci - průvodkyně
ostatní odborní pracovníci rozpětí
ekonom muzea
Průměrná mzda:
sezonní zaměstnanci při přepočtu na úv.1
stálí zaměstnanci RMN při přepočtu na úv.1

tř. 12
tř. 4 a 5
tř. 9 - 11
tř. 11

11.692,- Kč
23.496,- Kč

Průměrná mzda všech zaměstnanců RMN při přepočtu na úv. 1 je 20 162,- Kč
Průměrný plat kmenových zaměstnanců je ovlivňován skutečností, že celkem 5 pracovníků,
z celkového počtu 13 zaměstnanců, dosáhlo vzhledem k dosažené a započítané praxi maximálního
platového stupně ve své platové třídě.

II.4. Celkové čerpání mzdových prostředků za rok 2011:
Hrubé mzdy skutečně vyplacené
(bez dohadné položky za nečerpanou dovolenou)
Mzdové prostředky - účet 521 – C. l výkaz zisku

4 316 201,- Kč
4.323.721,- Kč

Celkem mzdové prostředky po zahrnutí dohadné položky za nevyčerpanou dovolenou byly ve výši
4.323.721,- Kč. Stanovený limit mzdových prostředků 4.435.000,- Kč nebyl překročen.
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1. Oblast výnosu organizace (tis. Kč)

Ukazatel

Rozpočet
schválený
po změnách

Oblast výnosů organizace
Tržby / vstupné, archeologie, brožury /
Provozní dotace měst
Dotace od H.K.
Výnos z čerpání fondů, předané TZ
Ostatní mim. výnosy, dary

1 690,740 ,5 900 ,561,0,-

Výnosy celkem:

8 891,-

------------

Skutečnost

1 547,680,5 900,406,80,8 613,-

III.2. Oblast nákladů organizace
Ukazatel

Rozpočet
Schválený
po změnách

Oblast nákladů organizace
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Mzdové náklady celkem / 521 + 524 + 527/
Hrubé mzdy + OON / 521 /
Zák.pojist. + soc. náklady / 524 + 527 /
Prodej brožur
Odpisy
Ostatní náklady, zápočet nájemného

750,480,415,630,5 975,4 435,1 540,150,280,211,-

Náklady celkem:

8 891,-

-------------------------

Skutečnost

775,324,317,879,5 716,4 324,1 542,102,267,64,-

8 594,-

Zlepšený hospodářský výsledek dosažený v roce 2011 byl ve výši 19.322,40 Kč. Návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku je ve prospěch Rezervního fondu 19 322,40 Kč.
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III.3. Oblast finančního majetku
Uvedení stavu na bankovních účtech

Stav k 31. 12. 2010

zůstatek

241 000 Běžný účet

493 590,20 Kč

243 100 FKSP

40 077,42 Kč

261 000 Pokladna

20 910,00 Kč

263 200 Stravenky

4 230,00 Kč

244 000 Ostatní účty
263 100 Poštovní známky

1.000 914,32 Kč
360,00 Kč

Organizace neměla z činnosti v roce 2011 žádné nedobytné pohledávky.

III.4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, ostatní dotace
Ze státního rozpočtu v roce 2011 neobdrželo Regionální muzeum v Náchodě žádnou dotaci. Dotace příspěvky na provoz RMN od měst ve výši 680.000,- Kč (Náchod, Hronov, Police nad Metují). Byla
zpracována a podána žádost na čerpání grantu v rámci programu Euroregiónu Glacensis:
mikroprojekt Lidová roubená architektura Kladského pomezí - mizející tvář krajiny; předpoklad
čerpání prostředků v roce 2012 ve výši cca 300.000,- Kč v závislosti kurzu Eura a posouzení
způsobilosti předložených nákladů ze strany Regionální rady.

III.5. Investice (FRR, IF RMN)
Regionální muzeum v Náchodě provedlo v roce 2011 následující investice:
- nákup nového osobního automobilu Dacia Duster 4x4x (automobil je využíván v rámci
střediska PD a archeologie) - pořizovací cena 299.900,- Kč z dotace FRR, zařazeno 9/2011.
- nákup zabezpečovacího zařízení pro Výstavní síň v Náchodě – pořizovací cena 118.974,- Kč zdroj IF RMN, zařazeno 10/2011.
- provedení generální opravy zábradlí a opravy elektroinstalace na návštěvnickém okruhu
Pevnosti Dobrošov – cena 392.598 - zdroj krytí - posílení zdrojů pro opravy z FRR, realizace
12/2011.

III.6. Zpráva o zakázkách
Ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek nebyla v roce 2011 v rámci činnosti RMN
zadávána žádná nadlimitní ani podlimitní veřejná zakázka. U zakázek malého rozsahu do hranice
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400.000,- Kč bylo na každý nákup provedeno cenové poptávkové řízení v souladu se Směrnicí RMN
k zadávání zakázek malého rozsahu.
Ve smyslu směrnice č. 7 Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených
krajem bylo členění veřejných zakázek následující (cena bez DPH):
a) do 500 tis. Kč - 3 zakázky
b) 500 tis. – 2 mil. Kč - 0 zakázek

c) počet zakázek zadávaných v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách - 0 zakázek

str. 18

IV. Autoprovoz 2011
Regionální muzeum v Náchodě vlastnilo k 31. 12. 2011 dva služební vozy:
Služební auto Dacia Duster 4x4 – toto vozidlo bylo zařazeno do provozu RMN v měsíci září. Vzhledem
k podmínkám provozu bylo vozidlo zařazeno na středisko Pevnost Dobrošov + archeologie.
Za rok 2011, resp. od 9/011 do 12/2011 bylo najeto 1046 km, celková spotřeba pohonných hmot
činila 88 litrů. Průměrná spotřeba 8,41 l /100 km odpovídá technickým parametrům a podmínkám
provozu vozidla.
Toto vozidlo slouží pro potřeby správce Pevnosti Dobrošov, pro kyvadlovou dopravu mezi Náchodem
a Dobrošovem a manipulačními jízdami v rámci areálu PD. A to i za zhoršených povětrnostních vlivů,
k výjezdům při archeologickém dohledu.
Služební auto FIAT DOBLO
Za rok 2011 bylo najeto 8317 km, spotřeba pohonných hmot činila 746,83 litrů. Průměrná spotřeba
8,97 l/100 km odpovídá technickým parametrům a podmínkám provozu vozidla.
Platnost OTP do 17. 12. 2011 (obnovení platnosti na další dva roky na STK).
Toto vozidlo slouží pro potřebu muzea - svoz výstavního materiálu na výstavy, k převozu sbírkových
předmětů, k výjezdům při archeologickém dohledu a pro další akce muzea.

Celkem za rok 2011 bylo najeto dvěma služebními vozidly 9363 km, spotřeba pohonných hmot činila
834,83 l. Obě vozidla jsou v době mimo provoz garážována v Náchodě v pronajatých garážových
stáních.
V roce 2011 proběhlo v rámci RMN periodické školení řidičů referentských vozidel.
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
S majetkem RMN bylo v průběhu roku 2011 nakládáno v souladu s obecně závaznou legislativou a
dále se Zřizovací listinou RMN. Nákup investičního majetku byl schválen Radou kraje (zdroj krytí IF
RMN, FRR KHK). Vyřazení investičního majetku bylo v souladu s předpisy (nabídka k odprodeji,
schválení Radou kraje, s vědomím odboru kultury, odborné posudky). Nabývání majetku se dělo
v souladu se Zřizovací listinou RMN a obecně závaznou legislativou.
Organizace neměla z činnosti v roce 2011 žádné nedobytné pohledávky ani pohledávky po lhůtě
splatnosti.

Číslo a název účtu
018 00
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek

stav k počátku roku

stav ke konci roku

156 695,57

156 695,57

Bez změny
031 00
Pozemky

1 033 599,-

1 033 599,-

V rámci KÚ probíhá digitalizace .
021 00
Stavby

12 058 578,20

12 058 578,20

Bez změny
022 00
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Zabezpečovací zařízení VS
Osobní automobil Dacia Duster 4x4x
028 00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Počítač 486 Finet Comb. 1 ks
Soubor polic – samostatná dřevěná prkna
Vitrínové svítidlo Lotech 14 ks
Tiskárna OKI ML 3320 1ks
Monitor Samsung B 2430 1ks

2 905 092,40

3.323.966,40
118 974,299.900,-

1 091 218,20

1 182 836,20
-17.528,- 4.680,99.120,10.697,4.009,-

K 31.12 2010 byl ve smyslu usnesení rady Královéhradeckého kraje č. RK/4/182/2010 – o vedení
účetnictví v zjednodušeném rozsahu, zřízen podrozvahový účet 902 0028 Jiný drobný hmotný
majetek (majetek s hodnotou menší než 3.000,- Kč). Zůstatek po navedení majetku, který splňuje tato
kritéria, byl k 31. 12 2011 = 487.727,- Kč.
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VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Stav fondů organizace k 31. 12. 2011
v tis. Kč

Tvorba fondu r. 2011
Název fondu

Fond reprodukce
investičního majetku
416

z odpisů
Stav fondu k z fin.
31.12. 2010 vypořádání

z inv.
dotací

Čerpání
fondu k
31.12.2011

Stav
fondu k
31.12.
2011

Finanční
krytí***

4 557,00

0,00

267,00

693,00

988,00

4 529,00

521,00

Rezervní fond
413

356,00

265,00

0,00

0,00

0,00

621,00

621,00

Fond odměn
411

239,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239,00

239,00

55,00

43,00

0,00

0,00

68,00

30,00

30,00

5 207,00

308,00

267,00

693,00

1 056,00

5 419,00

FKSP
412

Celkem

1 411,00

***IF (účet 416) je kryt ve výši 4.007.776,65 Kč dlouhodobou pohledávkou (účet 469) za předané
technické zhodnocení na pronajaté budově č.p. 1 na náměstí (sídlo a depozitáře RMN), kterou vlastní
Město Náchod. Podle smlouvy je tato pohledávka vůči městu postupně umořována nájemným po
dobu 30 let, resp. IF fond se po tuto dobu bude postupně snižovat (čerpání fondu 416) ***.
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VII. Kontrolní činnost
VII.1. Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
V organizaci probíhá průběžná kontrola finančního majetku, pohledávek, závazků. Z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, revize technického zařízení, elektronického
zabezpečení, vykonávané práce, dodržování a využívání pracovní doby jsou průběžnou kontrolou
pověřeni příslušní pracovníci zodpovědní za konkrétní úsek.
Finanční kontrola – je dána Směrnicí o vnitřní kontrole v rámci RMN (dále jen směrnice).
Z časového hlediska je dodržována zásada předběžné, průběžné a následné kontroly všech operaci
v rámci RMN, zejména s ohledem na finanční operace, nákup materiálu, využívání materiálu. Popis a
postup předběžné, průběžné i následné kontroly je specifikován směrnicí. Algoritmus kontrol je
stvrzen odpovědnými pracovníky podpisem.
Zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona O zadávání veřejných zakázek a v koordinaci
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje je upraveno Směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
Zadávání zakázek velmi malého rozsahu je prováděno dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek,
kde jsou popsány postupy a algoritmy (jmenováni výběrové komise, stanovení kritérií, posouzení
cenových nabídek a jejich výběr).
Periodickou kontrolu a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí dodavatelským
způsobem Hasiči Nové Město nad Metují s požadovanou periodicitou V roce 2011 proběhlo
proškolení řidičů referentských vozidel.
Kontrola požární ochrany – provádí dodavatelským způsobem Hasiči Nové Město nad Metují
s požadovanou, 1x ročně proškolení všech zaměstnanců muzea, následná kontrola
odstraněných závad. O průběhu a výsledcích kontrol je vystaven protokol.
Revizi ručních hasicích přístrojů zajišťuje dle stanovené periodicity odborná firma.
Kontrolu a revizi výtahu provádí specializovaná firma Elektro Mosev.
Kontrola elektronického zabezpečení – zajišťuje firma Fides.
Kontrola vykonávané práce (v tom též služby veřejnosti)- provádějí průběžně ředitel a příslušní
vedoucí oddělení.
Kontrola dodržování a využívání pracovní doby – provádí průběžně ředitel a ekonom.

VII.2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti
Plán kontrolní činnosti, tak jak je stanoven obecně závaznými předpisy a směrnicemi RMN je
důsledně dodržován. Nastavení vnitřního kontrolního systému pokrývá všechny oblasti činnosti RMN
a odpovídá zákonným požadavkům a potřebám RMN. V průběhu roku 2011 nebyly zjištěny zásadní
nedostatky. V souvislosti s evidencí svěřeného majetku byla v roce 2011 přijata opatření
v souvislosti s novou vyhláškou o inventarizaci (plně platná od roku 2011).
V oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nebyly zjištěny závažnější nedostatky.
V roce 2011 proběhly v organizaci dvě periodické kontroly provedené Odborem regionálního
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rozvoje, cestovního ruchu a kultury Královéhradeckého kraje- bez závažných nedostatků. Uložená
opatření a doporučení byla realizována bezprostředně. V prosinci 2012 proběhla veřejnosprávní
kontrola ze strany Městského úřadu v Náchodě ve věci čerpání poskytnutých provozních dotací za
roky 2010 a 2011. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Hlášení FKVS bylo provedeno v řádném termínu / elektronická forma na MF ČR, opis KHK).
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VIII. Informace o výsledku inventarizace
Ve smyslu platné legislativy a směrnice RMN byl vydán příkaz ředitele k provedení řádné
inventarizace majetku organizace v předepsaném rozsahu a členění.

VIII.1. Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace
majetku a závazků
Řádná inventarizace majetku organizace byla provedena k datu 31. 12. 2011.
Na základě příkazu ředitele RMN ze dne 21. 10. 2011 byla jmenována hlavní inventarizační komise ve
složení:
předseda p. Josef Farář, členové pí. Marcela Meisnerová, Mgr. Vladimír Svatoň
Dále byly jmenovány 4 dílčí inventarizační komise.
Byla jmenována škodní a likvidační komise ve složení:
předseda PhDr. Václav Sádlo, členové p. Josef Farář, Mgr. Blanka Nešetřilová, Ing. Petr Kosař
Předmětem inventarizace byl následující majetek, pohledávky a závazky organizace:
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Zboží na skladě
Pozemky
Peníze na běžném účtu
Peníze na účtu FKSP
Pokladní hotovost
Ceniny
Poskytnuté zálohy
Pohledávky
Závazky
O výsledku inventarizace byl vyhotoven zápis ověřený podpisy všech členů inventarizační komise.
Inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.

VIII.2. Vyčíslení inventarizačních rozdílů, vyřazení majetku
Inventarizační komise věnovala hlavní pozornost zjišťování skutečného stavu majetku a případných
rozdílů v porovnání s jeho evidenčním stavem. Inventarizační komise nezjistila žádné inventární
rozdíly. Dále věnovala komise pozornost fyzickému stavu majetku, případně jeho morálnímu
opotřebení. Z důvodu morálního a fyzického opotřebení byl zpracován návrh na likvidaci tohoto
majetku, který posoudila na svém jednání škodní a likvidační komise.
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Škodní a likvidační komise doporučila vyřadit navrhovaný majetek specifikovaný v Zápisu o vyřazení
z důvodu jeho morálního a fyzického opotřebení. Jedná se o drobný hmotný majetek evidovaný na
podrozvahovém účtě 902 0028, jehož cena nepřesahuje u jednotlivé položky 3.000,- Kč (specifikace
v zápise) a hmotný majetek v pořizovací hodnotě vyšší než 3.000,- Kč (specifikace v zápise). Škodní a
likvidační komise souhlasila s likvidací všech v seznamu navržených předmětů a to z důvodu
morálního a fyzického zastarání. Fyzickou likvidaci uvedeného majetku zabezpečí správci konkrétního
majetku.

VIII.3. Přehled řešených událostí škodní komise nad 50. tis. Kč za
každý jednotlivý případ
Ve sledovaném období nevznikla žádná škodní událost nad 50. tis Kč .
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ZÁVĚR
Všechny hlavní úkoly muzea na rok 2011 se podařilo splnit. Hospodaření muzea skončilo se
zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 19 322,40 Kč. Bylo toho dosaženo především zvýšeným
šetřením, kdy např. téměř nebyl rozšiřován sbírkový fond nákupy. Dokonce se podařilo zajistit mírný
vzestup návštěvnosti.
Ve srovnání s předchozím rokem se podařilo udržet procento soběstačnosti na přibližně stejné výši
(2010= 30,2 %; 2011= 30, 05 %), což je možno v období vrcholící finanční krize považovat za úspěch.
V tomto ohledu se řadíme mezi přední muzea v našem státě.
5 900 000,00 Kč - dotace od zřizovatele
680 000,00 Kč - dotace od měst Náchoda, Hronova a Police nad Metují
308 000,00 Kč - grant
1 547 000,00 Kč – vlastní příjmy muzea
8 435 000,00 Kč

celkem

Po úplném přestěhování do nových prostor se výrazně zlepšily podmínky pro činnost muzea.
V současné době je naše muzeum plně obsazeno kvalitními, dostatečně odborně vzdělanými
pracovníky schopnými plnit náročné úkoly regionální instituce.

PhDr. Václav Sádlo
ředitel RMN
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