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Úvod

Hlavní náplň činnosti Regionálního muzea v Náchodě v roce 2012 představovala práce se
sbírkovým fondem muzea, a to nejen ve smyslu jeho rozšiřování, odborného zpracovávání
a uložení. Sbírky byly průběžně revidovány a konzervovány. Jednotlivé fondy byly
zpřístupňovány veřejnosti prostřednictvím výstav. Muzeum jich v roce 2012 realizovalo
25. Jednotlivé sbírkové předměty a knihovní fondy byly dle požadavků předkládány
badatelům ke studijním účelům či zapůjčovány jiným organizacím k výstavním účelům.
Návštěvnicky úspěšnou se stala Muzejní noc, jejíž součástí byl slavnostní křest knihy Náchod
za Protektorátu autorů Václava Sádla a Aleny Čtvrtečkové. V konzervátorské dílně zhlédli
návštěvníci ukázky konzervování sbírkových předmětů. Pro nejmenší byla připravena archeologická
dílna (lepení střepů, práce s hrnčířskou hlínou...), ti starší pak mohli proniknout do tajů výroby
vojáčků od pana Lubora Šušlíka. Prostorami expozice prováděli návštěvníky pracovníci muzea či jeho

příznivci v dobových historických kostýmech.
Ve sledovaném období se podařilo stabilizovat návštěvnost. Celkový počet návštěvníků byl
33593 osob, což lze hodnotit pozitivně, stejně jako hospodaření muzea, které v roce 2012
skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem.
Nedílnou součástí práce muzea byla i péče o movitý a nemovitý majetek organizace.
V prvním patře budovy muzea došlo ke stavebním úpravám části prostor na audiovizuální
sál, v němž se výhledově plánují vzdělávací akce pro školy a veřejnost.
Po úplném přestěhování do nových prostor se výrazně zlepšily podmínky pro činnost naší
organizace.
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I. Plnění úkolů v oblastí hlavní činnosti organizace
– dle plánů RMN na rok 2012
I.1. Expozice
V expozicích muzea došlo pouze k dílčím opravám, úpravám či doplněním. Příkladem je
výměna fotografií v expozici Jiráskova muzea v Hronově, doplnění expozice v Pevnosti
Dobrošov o vitrínu s modely pěchotních srubů, které se nacházejí na trase naučné stezky
pevnosti (8 kusů, měřítko 1:100), a maketu vojáka v dobové uniformě (malba na stojanu
z kartonu), který vyzývá návštěvníky k prohlídce.

I.2. Výstavy
Muzeum realizovalo v roce 2012 celkem 25 výstav.
V Náchodě se s pozitivním ohlasem veřejnosti setkala výstava obrazů a kreseb oblíbeného
náchodského malíře Karla Šafáře, konaná u příležitosti stého výročí jeho narození či výstava
děl náchodského výtvarníka Jiřího Kodyma, pořádaná k jeho nedožitým 85. narozeninám.

Obraz K. Šafáře

Obrazy J. Kodyma

Tradičně se ve výstavní síni muzea uskutečnila výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké
školy v Náchodě. O oboustranně dobré spolupráci mezi organizacemi svědčí účinkování učitelů a žáků
ZUŠ Náchod při slavnostních vernisážích výstav pořádaných naším muzeem.
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Úspěšná byla také vánoční výstava historických panenek ze soukromé sbírky Aleny Benešové
z Prahy.

Z
Z vernisáže výstavy historických panenek

Muzeum jako každoročně realizovalo vánoční výstavy jak v Náchodě, tak na pobočkách
v Hronově a Polici nad Metují.

V Jiráskově rodném domku v Hronově se uskutečnila výstava Zimní radovánky, připomínající
zimní sporty a další zábavy, jež kouzlo zimy nabízí.
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Ve staré polické škole „Dřevěnce“ mohli návštěvníci zhlédnout pestrou kolekci historických
i novodobých betlémů ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě a současně výstavu
dokumentující lidovou roubenou architekturu na Kladském pomezí, doplněnou
o trojrozměrné modely z muzejních fondů.

Z vernisáže vánoční výstavy v polické „Dřevěnce“

Stále mimořádně atraktivní je výstava Čs. armáda doby první republiky v miniatuře autora
Lubora Šušlíka, která byla v roce 2012 doplněna o 25 nových vojáčků.
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I.3. Ostatní formy kulturní a odborné činnosti

V říjnu letošního roku proběhla v muzeu Muzejní
noc, jejíž součástí byl mimo jiné slavnostní křest
knihy Náchod za Protektorátu autorů Václava
Sádla a Aleny Čtvrtečkové. V prostorách
expozice návštěvníky čekali průvodci
v historických uniformách.

Autoři publikace Náchod za Protektorátu V. Sádlo a A. Čtvrtečková se skupinou Taxmeni, která zahrála při slavnostním křtu
knihy

Odborní pracovníci muzea pravidelně realizují pro zájmové skupiny přednášky na svých
výstavách a expozicích. Badatelům poskytují odborné informace.
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V roce 2012 provádělo Regionální muzeum v Náchodě v rámci personálních a kapacitních
možností záchranné archeologické výzkumy (například kostel sv. Vavřince v Náchodě, okolí
kostela sv. Jana Křtitele v Náchodě, most Slavětín). Dále byly prováděny běžné archeologické
dohledy při stavbách rodinných domků a při výstavbách inženýrských sítí (kanalizace,
přípojky KNN).
Mgr. Jan Tůma uspořádal dvě přírodovědné a vlastivědné vycházky do okolí Nového Města
nad Metují a Podhůří Orlických hor, a historicko-archeologickou vycházku z Černčic do
Volovky.
Dne 1. června se zapojil komentovanou prohlídkou polického kláštera do programu Noci
kostelů.
Odborní pracovníci poskytli do médií řadu informací z činnosti muzea i regionální historie.

I.4. Ediční činnost
V roce 2012 vydalo muzeum publikaci Václava Sádla a Aleny Čtvrtečkové Náchod za
Protektorátu, zachycující osudy Náchoďanů v pohnuté době Protektorátu od vstupu jednotek
Wehrmachtu 15. 3. 1939 až po osvobození 9. května 1945 s množstvím unikátních fotografií.
Druhou publikací vydanou muzeem ve spolupráci se Státním archivem v Náchodě byl Sborník
Náchodsko od minulosti k dnešku 7, věnovaný památce dlouholetého zaměstnance muzea,
významného regionálního historika PhDr. Ladislava Hladkého, CSc.
Regionální muzeum v Náchodě se spolupodílelo na vydání publikace Deník 1942 - 1945
Michal Kraus. Zápisky patnáctiletého Míši Krause, který přežil holocaust. Editorkou byla
Alena Čtvrtečková.

Vedle toho pracovníci muzea zveřejnili v regionálním i odborném tisku celou řadu dalších příspěvků.
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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 (a finančních možností) konzervátorské či restaurátorské zákroky. Sbírkové
předměty jsou zpracovávány ve II. stupni evidence, průběžně fotografovány, knihovní fond je
zapisován v programu Clavius. Nové přírůstky jsou každoročně zapisovány do Centrální
evidence sbírek. 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 a knižního fondu mají i badatelé.
Počet evidenčních sbírkových jednotek zapsaných za rok 2012 činil 425 (z toho bylo 119
vlastní sběr-archeologie, 80 dary, 32 koupě, 194 převod z ČR-Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových - pozůstalosti).
Počet zapsaných knižních jednotek činil 237.
Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů byl 2 851 kusů z podsbírky
fotografie, videozáznamy a jiná obrazová a zvuková média; 1514 kusů z podsbírky písemnosti
a tisky a 87 kusů z podsbírky jiná-kultura a vzdělanost (fond prapory).
Počet konzervovaných předmětů byl 95 kusů.
Naše muzeum realizovalo 13 zápůjček sbírkových předmětů a knižních jednotek jiným
organizacím, od jiné organizace si naše muzeum za sledovaný rok žádný sbírkový předmět
nezapůjčilo.
Muzeum v průběhu roku vyřídilo 239 badatelských dotazů.

Lednička před zásahem konzervátora

Výsledek konzervátorské práce
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I.6. Bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků a sbírek
Muzeum při péči o 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
Na pobočce Pevnost Dobrošov byly provedeny nátěry konstrukcí stojanů naučné stezky.
Nová instalace protitankových a protipěchotních překážek v sousedství srubu Zelený slouží
jako venkovní expozice.
Došlo k odčerpání vodních jímek a průzkumem byl zjišťován důvod prosakování vody pod
základovou desku srubu Zelený.
V prostoru parkoviště u pevnosti došlo k rozmístění protitankových betonových ježků. Určují
prostor k parkování a zároveň slouží jako naučná pomůcka.
Tři nově zhotovené mobilní výstavní tabule mapují nepřístupné prostory pevnosti a v sezoně
se umisťují do podloubí provozní budovy.

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 skutečnost, 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. 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 historickodokumentační komisi zřízené při jejím ústředí. Též byl členem regenerační komise při MěÚ
v Náchodě.
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
Vavřineckého dne pořádaného pravidelně již několik let Střední hotelovou školou v Hronově.
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Ve spolupráci s o.s. Cech panen rukodělných připravilo muzeum ve staré škole „Dřevěnce“
v Polici nad Metují výstavu Krejčovská dílna a replika babičkovské kuchyně.

Fotografie z výstavy Krejčovská dílna a replika babičkovské kuchyně

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).
Zaměstnanci muzea se podílejí na realizaci studentského festivalu Prima sezóna.
Za úspěšnou je možno považovat i spolupráci s muzei Královéhradeckého kraje. Jejich
zaměstnanci se mezi sebou navštěvují, vyměňují si zkušenosti, vypomáhají si při realizaci
výstav a řešení ekonomických problémů.
Spolupráce probíhá i na úrovni muzejních knihoven regionu.
Muzeum v roce 2012 spolupracovalo s městem Červený Kostelec při přípravě výstavy Výlet
do dějin a výstavy pořádané u příležitosti 650 let první zmínky o městě Červený Kostelec.
Odborní zaměstnanci spolupracovali s Vlastivědným spolkem v Červeném Kostelci, s nimiž
konzultovali způsob vedení depozitářů, uložení sbírek a jejich dokumentaci.
Dlouhodobě probíhá spolupráce s občanským sdružením PUMPA v Malé Čermné, v roce
2012 byla konzultována historie obce Stroužné a provedena identifikace starých fotografií
obce.
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Již několik let trvá spolupráce muzea a Svazu cestovního ruchu Branka při tvorbě
propagačních materiálů sloužících rozvoji cestovního ruchu a přípravě turistických novin
Kladského pomezí.
Slibně se také rozvíjí mezinárodní spolupráce. V rámci celé Evropy udržujeme kontakty
s muzei majícími ve správě opevnění z 30. let 20. století.
V červnu se zástupci naší organizace účastnili XIV. Setkání muzejníků a archivářů
česko – polského pohraničí Euroregionu Glacensis v Broumově a v září akce V. Forum
Muzeów Domowych v polské Kudowě.
S polskými kolegy si vyměňujeme zkušenosti také na společných setkáních českých a
polských muzeí v rámci Dnů česko - polské křesťanské kultury.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti za rok 2012
II.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období:
K datu 31. 12. 2012 bylo v RMN 14 kmenových pracovníků na hlavní pracovní poměr
(z toho 12 zaměstnanců na úvazek 1 a dále 1 zaměstnanec na úvazek 0,8 a 1 zaměstnankyně
na mateřské dovolené. Z toho počet odborných pracovníků byl 14. Dále bylo 31. 12.2012 ve
stavu 9 brigádníků na dohodu o provedení práce, případně dohodu o pracovní činnosti.
Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2012 je 18 pracovníků.

II.2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období:
U evidenčního počtu kmenových zaměstnanců došlo v průběhu roku k nárůstu o 1 pracovníka, jako
zástup za čerpání mateřské dovolené. Celkem je zaměstnáno celoročně v RMN 14 pracovníků (z toho
12 pracovníků na celý úvazek, 1 pracovník na úvazek 0,75 a 1 pracovnice na mateřské dovolené).
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) pracovník na období 2/2011 –
1/2012 s cílem získání praxe v oblasti administrativy a správy. Tento pracovník s účinností od 1. 2.
2012 uzavřel pracovní smlouvu na pozici správce a kurátora sbírkového fondu, pokladní – průvodce
jako zástup za pracovnici na mateřské dovolené.
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. 2012 do 31. 10. 2012 a to v závislosti na
postupném nástupu turistické sezony, s kulminací v měsících červenec a srpen. V průběhu roku 2012
bylo uzavřeno celkem 36 dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, na pracovní poměr na
dobu určitou (1. 5. 2012 - 31. 10. 2012) 4 smlouvy.

Členění zaměstnanců dle kategorie práce
Kategorie práce

Průměrný počet přepočtených pracovníků

Ředitel RMN
Vedoucí sbírkového oddělení RMN
Vedoucí ekonom RMN
Správce objektu – Národní kulturní památka Pevnost Dobrošov
Archeolog, správce objektu v Polici nad Metují
Fotograf, výtvarník
Knihovnice, pokladní
Konzervátor
Konzervátor, kurátor sbírek a správce objektu
Správce objektu Muzeum 18, pokladní kurátor
Kurátor sbírkových fondů, správce objektu v Hronově
Etnograf
Výtvarník
Průvodci, pokladní – sezonní pracovníci
CELKEM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,75
5.25
18,00
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II.3. Platové třídy, průměrné mzdy za sledované období:
Platové třídy:
ředitel muzea
odborní pracovníci - průvodkyně
ostatní odborní pracovníci rozpětí
ekonom muzea

tř. 12
tř. 4 - 8
tř. 9 - 11
tř. 11

Průměrná mzda všech zaměstnanců RMN při přepočtu na úvazek 1 včetně ročních odměn a
náhrad je 20 250,- Kč hrubého.
Průměrný plat zaměstnanců je ovlivňován skutečností, že celkem 5 pracovníků, z celkového
počtu 13 kmenových zaměstnanců dosáhlo vzhledem k dosažené a započítané praxi
maximálního platového stupně ve své platové třídě a dále je v průměru uvažována i roční
cílová odměna ředitele RMN.

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

4 371 087,- Kč
4 379 839,- Kč

Celkem mzdové prostředky po zahrnutí dohadné položky za nevyčerpanou dovolenou byly
ve výši 4 379 839,- Kč. Stanovený limit mzdových prostředků 4 435 000,- Kč nebyl překročen.
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření za rok 2012
III.1. Oblast výnosu organizace (tis. Kč)
Rok 2012
Hlavní činnost

Rok 2011
Hlavní činnost

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

1 461,670,5 900,188,362,-

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

Výnosy celkem:

8 581,-

8 613,-

Rok 2012
Hlavní činnost

Rok 2011
Hlavní činnost

Oblast nákladů organizace
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Mzdové náklady celkem / 521 + 524 + 527/
z toho - hrubé mzdy + OON / 521 /
- zák. poj. + soc. náklady / 524 + 527 /
Nákup knih, brožur „B“ / 504 /
Odpisy
Ostatní náklady

284,241,301,1 006,5 891,4 380,1 511,136,288,163,-

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

Náklady celkem:

8 310,-

8 594,-

Ukazatel

III.2. Oblast nákladů organizace
Ukazatel

Zlepšený hospodářský výsledek dosažený v roce 2012 byl ve výši 271 tis. Kč.
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku je ve prospěch rezervního fondu
180 tis Kč a ve prospěch fondu odměn 91 tis. Kč.
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III.3. Oblast finančního majetku
Uvedení stavu na bankovních účtech
Stav k 31. 12. 2012

zůstatek

241 000 Běžný účet

787 928,79 Kč

243 100 FKSP

25 076,73 Kč

261 000 Pokladna

24 938,00 Kč

263 000 Stravenky, známky
244 000 Ostatní účty

4 910,00 Kč
1 002 854,68 Kč

263 100 Ceniny, známky

10,00 Kč

Organizace neměla z činnosti v roce 2012 žádné nedobytné pohledávky.

III.4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, ostatní dotace, dary
Ze státního rozpočtu v roce 2012 neobdrželo Regionální muzeum v Náchodě žádnou dotaci.
Dotace - příspěvky na provoz RMN od měst ve výši 670 000,- Kč (Náchod, Hronov, Police nad
Metují). Byl dokončen projekt a odsouhlaseno konečné znění smlouvy Regionální radou EU
Regionu Glacensis: mikroprojekt Lidová roubená architektura Kladského pomezí - mizející
tvář krajiny; čerpání prostředků v roce 2012 ve výši 268 tis,- Kč . Dále byla získána podpora –
grant v rámci Nadace český literární fond na podporu vydání knihy Náchod za Protektorátu /
PhDr. Sádlo 2012 / ve výši 10 tis Kč. Dále byl získán dar 20 000,- Kč na podporu činnosti
muzea od firmy Inventia s.r.o. Praha na přepravu pozůstalosti spisovatele Egona
Hostovského z USA do RMN, kterou organizovalo RMN ve spolupráci s dcerou spisovatele
paní Olgou Hostovskou – Castiellovou.

III.5. Investice (FRR, IF RMN)
Regionální muzeum v Náchodě neprovedlo v roce 2012 žádnou akci investičního charakteru
z prostředků FRR ani IF organizace.
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III.6. Zpráva o zakázkách
Ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek nebyla v roce 2012 v rámci činnosti RMN
zadávána žádná nadlimitní ani podlimitní veřejná zakázka ani významnější zakázka malého
rozsahu.
Lze konstatovat, že v roce 2012 byl počet zakázek členěných dle směrnice následující:
a) do 500 tis. Kč – 0 zakázek
b) 500 tis. – 2 mil. Kč - 0 zakázek
c) počet zakázek zadávaných v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách - 0 zakázek
Na běžné nákupy a zakázky byla prováděna poptávka ceny v souladu se Směrnicí RMN.
Ve smyslu směrnic č. 7 a 3 Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací
zřízených krajem bylo zejména s ohledem na jejich novelizace přistoupeno k proškolení
v rámci CEP – EZAK a v souladu s pokyny byl zřízen profil zadavatele v termínu do 31. 12.
2012.
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IV. Autoprovoz v roce 2012
Regionální muzeum v Náchodě vlastnilo k 31. 12. 2012 dva služební vozy:
Služební auto Dacia Duster 4x4 – bylo zařazeno do provozu RMN v měsíci září. Vzhledem k
podmínkám provozu bylo vozidlo přiděleno k využití pro středisko Pevnost Dobrošov a
archeologa.
Za rok 2012 bylo najeto 3710 km, celková spotřeba pohonných hmot činila 326,5 litrů.
Průměrná spotřeba 8,80 l /100 km odpovídá technickým parametrům a podmínkám provozu
vozidla.
Vozidlo slouží pro potřeby správce Pevnosti Dobrošov, pro kyvadlovou dopravu mezi
Náchodem a Dobrošovem a manipulační jízdy v rámci areálu pevnosti. A to i za zhoršených
povětrnostních vlivů, k výjezdům při archeologickém dohledu (práce v terénu).
Služební auto FIAT DOBLO
Za rok 2012 bylo najeto 5 664 km, spotřeba pohonných hmot činila 495,9 litrů. Průměrná
spotřeba 8,75 l/100 km odpovídá technickým parametrům a podmínkám provozu vozidla.
U vozidla bylo provedeno obnovení platnosti STK na další dva roky.
Vozidlo slouží pro potřeby muzea - svoz výstavního materiálu na výstavy, k převozu
sbírkových předmětů, k výjezdům při archeologickém dohledu a pro další akce muzea.

Celkem za rok 2012 bylo najeto dvěma služebními vozidly 9 374 km, spotřeba pohonných
hmot činila 822,40 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 s platností na 2 roky. Zákonné pojištění odpovědnosti a
majetková pojištění jsou sjednávána centrálně Krajským úřadem královéhradeckého kraje.
Obě vozidla mají „Zelenou kartu“ a jsou řádně pojištěna. Provoz vozidel v roce 2012 byl bez
mimořádných událostí.
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem za rok 2012
Číslo a název účtu
018 00
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek

stav k počátku roku

stav ke konci roku

156 695,57

156 695,57

1 033 599,-

1 380 276,-

12 058 578,20

12 058 578,20

Bez změny.
031 00
Pozemky
V rámci KÚ proběhlá digitalizace
a delimitace pozemků.
021 00
Stavby
Bez změny.
022 00
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Vyřazený majetek / kap. VIII.2 /
Nakoupený majetek: 0,- Kč
028 00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Vyřazený majetek / kap. VIII.2 /
Nakoupený majetek :
- Promítací projektor 34.872,- Kč
- PC Dell T3400 11.352,- Kč
- Chladnička Goddes 3.716,- Kč
- Pásová bruska PB S 75 AE 4.580,- Kč
- Fotoaparát CANON PS SX5 18.485,- Kč
- PC Dell T3400 s monitorem 11.955,-Kč

3 323 966,40

3 302 566,40
-21 400,-Kč

1 182 836,20

1 205 412,70

-62 383,50 Kč
+84 960,- Kč

S majetkem RMN bylo v průběhu roku 2012 nakládáno v souladu s obecně závaznou
legislativou a dále se Zřizovací listinou RMN, Směrnicí č. 7 a dále se Směrnicí č. 3 schválené
Radou Královéhradeckého kraje. Nákup investičního majetku nebyl v roce 2012 realizován.
Vyřazení investičního majetku bylo v souladu s předpisy.
Prodej majetku nebyl v roce 2012 realizován. U vyřazovaného majetku / viz kapitola VIII/2 /
nebyl tento majetek nabízen k dalšímu odprodeji vzhledem k jeho nefunkčnosti.
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Účet 031 Pozemky - v roce 2012 došlo k dílčím změnám v důsledku digitalizace katastrálního
území Dobrošov. Jedná se o upřesnění výměr a delimitaci některých pozemků, zejména
zaměření některých pevnostních objektů v katastrálním území Dobrošov, resp. uvedení do
souladu stavu zápisů a zakreslení v katastru se skutečným stavem. Tyto změny jsou doloženy
vyjádřením katastrálního úřadu v Náchodě a byly k 31. 12. 2012 promítnuty do evidence
a účetní evidence RMN a zřizovací listiny u Krajského soudu v Hradci Králové.

Organizace neměla z činnosti v roce 2012 žádné nedobytné pohledávky ani pohledávky po
lhůtě splatnosti.
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VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů v roce 2012
Rezervní fond
Stav k
1.1.2012
621,00

Tvorba

Stav k
31.12.2012
0,00
640,00

Použití

19,00

Investiční fond
Stav k
1.1.2012
4 529,00

Tvorba

Stav k
31.12.2012
350,00
4 467,00

Použití

288,00

Fond odměn
Stav k
1.1.2012
239,00

Tvorba

Stav k
31.12.2012
0,00
239,00

Použití

0,00

FKSP
Stav k
1.1.2012
30

Tvorba
44

Stav k
31.12.2012
45
29

Použití

Rezervní fond byl v roce 2012 posílen ve výši 19 tis. Kč přídělem z rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku roku 2011.
Investiční fond byl v roce 2012 tvořen z odpisů ve výši 288 tis. Kč. Ke snížení IF došlo
v důsledku odvodu z IF ve prospěch FRR Královéhradeckého kraje ve výši 162 tis. Kč
a zápočtem nájemného za předané TZ ve výši 188 tis. Kč.
Pozn.: IF (účet 416) je kryt k datu 31. 12. 2012 ve výši 3 819 852,14 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).

Fond odměn nebyl v roce 2012 použit.
Fond FKSP byl v roce 2012 tvořen zákonným přídělem ve výši 1 % z hrubých mezd a odměn.
Čerpání fondu probíhalo v souladu s vnitřní směrnicí. Celá výše čerpání byla požita na
příspěvek na stravování. Možnosti darů, případně jiného zákonného čerpání, nebylo v roce
2012 využito.
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VII. Kontrolní činnost v roce 2012
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
operací 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.
Periodickou kontrolu a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí
dodavatelským způsobem Hasiči Nové Město nad Metují s požadovanou periodicitou.
Kontrolu požární ochrany provádí dodavatelským způsobem Hasiči Nové Město nad Metují
s požadovanou periodicitou - 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 2012
nebyly zjištěny zásadní nedostatky. V souvislosti s evidencí svěřeného majetku byla v roce
2012 přijata opatření v souvislosti s vyhláškou o inventarizaci v novelizovaném znění.
V oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nebyly zjištěny závažnější nedostatky.

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. byla podána zpráva o průběhu a výsledcích
veřejnosprávních kontrol za rok 2012 v Regionálním muzeu v Náchodě.
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1. Veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/200 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2011 a v roce 2012:
Kontrola byla provedena Královéhradeckým krajem,
odborem kultury a památkové péče.
PROTOKOL č.9/2012, termín kontroly 11. 10. 2012
Kontrola namátková, dokladová.
Kontrola nezjistila nedostatky.
Kontrola ochrany sbírek muzejní povahy
Kontrola byla provedena Královéhradeckým krajem, odborem kultury a památkové
péče na základě zákona č.122/200 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a dále dle
prováděcí vyhlášky č. 275/200 Sb. a metodických pokynů Ministerstva kultury ČR.,
PROTOKOL č. 11/2012, termín kontroly 14. 11. 2012 a 6. 12. 2012
Kontrola namátková, dokladová.
Návrh opatření k nápravě: Oznámit Ministerstvu kultury provedení inventarizací za
roky 2010 a 2011 a nadále tak činit pravidelně / § 12 odst. 6 zákona č. 122/200 Sb.
V rámci provedené kontroly nebyly zjištěny žádné další závady.

2. Další kontroly:
Ve dnech 17. 9. 2012 a 26. 9. 2012 proběhla v Regionálním muzeu v Náchodě
kontrola OSSZ V Náchodě. Předmětem kontroly bylo plnění povinností
v nemocenském pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolované období březen 2010 až
květen 2012. Kontrola byla provedena na základě zákona 582/1991 Sb., v platném
znění a dále zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění.
Zaměstnavateli, Regionálnímu muzeu v Náchodě nebylo uloženo žádné opatření
k nápravě.

Hlášení FKVS na server MF ČR bylo provedeno v řádném termínu - elektronickou formou na
portál FKVS MF ČR, opis byl zaslán na kontrolní odbor KÚ KHK.
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VIII. Informace o výsledku inventarizace v roce 2012
Ve smyslu platné legislativy a směrnice RMN byl vydán příkaz ředitele k provedení řádné
inventarizace majetku organizace v předepsaném rozsahu a členění. Tato inventarizace
proběhla dle výše uvedených předpokladů.

VIII.1. Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace
majetku a závazků
Řádná inventarizace majetku organizace byla provedena k datu 31. 12. 2012.
Na základě příkazu ředitele RMN ze dne 15. 11. 2012 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.
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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 a funkčnosti, případně možnosti opravy dalšího
možného využívání předmětů.
Z důvodu morálního a fyzického opotřebení byl zpracován návrh na likvidaci tohoto majetku,
který posoudila na svém jednání škodní a likvidační komise.
Škodní a likvidační komise doporučila vyřadit navrhovaný majetek specifikovaný v Zápisu
o vyřazení z důvodu jeho nefunkčnosti, případně nemožnosti opravy a jeho morálního
a fyzického opotřebení.
Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek evidovaný na podrozvahovém účtu 902
0028, jehož cena nepřesahuje u jednotlivé položky 3 000,- Kč (specifikace v Zápisu o vyřazení
předmětů). Celkem bylo vyřazeno 8 položek v úhrnné účetní hodnotě 4 987 Kč.
Dále se jedná o dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 3 000 – 20 000,- Kč
(specifikace v Zápisu o vyřazení). Celkem byly vyřazeny 4 položky (mobilní telefon - rok
výroby 1999, PC Celeron – rok výroby 2007, vysoušeč EBAC CD 35 – rok výroby 1998 2 ks)
v úhrnné účetní hodnotě 62 383,50 Kč. Důvodem vyřazení byla nefunkčnost předmětů
a zařízení.
Dále se jedná o dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě vyšší než 20 000,- Kč
(specifikace v Zápisu o vyřazení). Celkem byla vyřazena 1 položka (magnetoskop - rok
výroby 1998) v úhrnné účetní hodnotě 21 400,- Kč. Důvodem vyřazení byla nefunkčnost
předmětů a zařízení.
Škodní a likvidační komise souhlasila s likvidací všech v seznamu navržených předmětů, a to
u většiny vyřazovaných předmětů z důvodu nefunkčnosti, případně 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
Rok 2012 lze hodnotit z pohledu činnosti Regionálního muzea v Náchodě jako velmi úspěšný.
Podařilo se naplnit všechny záměry, které si muzeum pro rok 2012 naplánovalo.
Hospodaření muzea skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem, a to především
zásluhou vyrovnaného hospodaření v průběhu celého roku a udržením vysokého stupně
samofinancování. Významný vliv na příznivou finanční situaci RMN v roce 2012 mělo získání
a proplacení grantu v rámci Euroregionu Glacensis na projekt Lidová roubená architektura ve
výši 267 786,- Kč.
Dokladem příkladné spolupráce a partnerství je i finanční podpora samospráv, na jejichž
území RMN vyvíjí svou činnost. V roce 2012 byl příspěvek měst Náchod, Hronov a Police nad
Metují realizován v celkové výši 670 000,- Kč.
Dokladem dobré spolupráce s veřejností byla oblast rozšiřování sbírek. V této oblasti činnosti
RMN je nutno vyzdvihnout zejména získání pozůstalosti spisovatele Egona Hostovského
a její následný převoz z USA. Tato náročná operace byla realizována ve spolupráci s rodinou
spisovatele a v neposlední míře i za logistické pomoci a finančního daru firmy INVENTIA ve
výši 20 000,- Kč. Zvláštní poděkování patří zejména dceři spisovatele paní Olze Hostovské –
Castiellové.
Dalšími významnými přírůstky sbírek byla celá řada archeologických nálezů, zejména pak
nález srpu z doby bronzové, dále dary veřejnosti a pozůstalosti.
V roce 2012 se prakticky podařila oprava a adaptace nově získaných prostor v historické
budově č. p. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě na přednáškový sál, který byl vybaven
novým audiovizuálním zařízením a židlemi. Tento nově získaný víceúčelový prostor umožní
v budoucnu rozšíření styku muzea s širokou veřejností formou edukační činnosti, přednášek,
práce s mládeží.
Další úspěšnou oblastí v činnosti RMN byla publikační činnost. V roce 2012 vydalo RMN dvě
rozsáhlé publikace. Monografie Náchod za Protektorátu autorů Václava Sádla a Aleny
Čtvrtečkové vzbudila nebývalý zájem vědecké i laické veřejnosti. Nadace Českého literárního
fondu vydání této knihy ocenila dotací ve výši 10 000 Kč.
Druhou vydanou publikací byl Sborník Náchodsko od minulosti k dnešku 7 (kolektiv autorů)
věnovaný památce dlouholetého zaměstnance a významného regionálního historika
PhDr. Ladislava Hladkého.
Třetí významnou prací, na které se RMN spolupodílelo, byla publikace Deník 1942 1945
Michal Kraus – zápisky patnáctiletého Míši Krause, který přežil holocaust (editorka Alena
Čtvrtečková, Kvartus media 2012).
Vysokým oceněním činnosti a prestiže Regionálního muzea v Náchodě a zejména pak
oceněním celoživotní vědecké, badatelské a organizační práce PhDr. Václava Sádla v oblasti
dějin druhé světové války a protifašistického odboje bylo udělení nejvyššího rezortního
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vyznamenání ministra obrany ČR Zlatá lípa, které převzal ředitel RMN na osobním setkání
s ministrem Alexandrem Vondrou.
Úspěšně se rozvíjel i styk s laickou veřejností. Vedle řešení četných badatelských dotazů byla
důkazem zájmu veřejnosti o práci muzea i vysoká účast na výstavách a společenských akcích
pořádaných RMN v minulém roce (vernisáže, křest knihy Náchod za Protektorátu spojený
s koncertem skupiny Taxmeni).
Na tomto místě mi dovolte vzpomenout zesnulého pana Ladislava Škrabku, náchodského
pamětníka, který mi byl velkým pomocníkem při psaní mé knihy.
V průběhu roku 2012 proběhlo na úrovni Královéhradeckého kraje výběrové řízení na
nového ředitele Regionálního muzea v Náchodě, kterého jsem se již vzhledem ke svému
důchodovému věku nezúčastnil. Dovolte mi proto, abych poděkoval vedení
Královéhradeckého kraje, Odboru památkové péče a kultury a všem spolupracovníkům a
přátelům Regionálního muzea v Náchodě za spolupráci v uplynulých letech.
Současně přeji novému vedení RMN mnoho úspěchů při dalším rozvoji Regionálního muzea
v Náchodě. Vzhledem k tomu, že v současné době je naše muzeum obsazeno kvalitními,
dostatečně odborně vzdělanými pracovníky schopnými plnit náročné úkoly regionální
instituce, o budoucnosti našeho muzea nepochybuji.

S úctou

PhDr. Václav Sádlo
ředitel RMN

V Náchodě dne 31. 12. 2012
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