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Členění zprávy odpovídá Vyhl. č. 323/2005 Sb, kterou se stanoví obsah roční zprávy, požadavku MK ČR čj. 232/98 a 

1 361/2000 a vychází z hodnocení činnosti Národního zemědělského muzea za rok 2005, předaného MK ČR dne 

10.3.2006, kterou dle shora uvedených požadavků doplňuje a vysvětluje. 

 

1. Evidence sbírek, péče o sbírky, prezentace 

1.1. Akvizice, evidence, inventarizace sbírek 

V roce 2006 se sbírkový fond rozrostl o 130 přírůstkových čísel. Mezi nejvýznamnější z nich patří nákupy traktorů 

Stock, Case, stabilního motoru Šmolík (vše získáno na území ČR), preparáty ryb, 127 dokumentárních filmů 

s lesnickou tematikou,  řadu zemědělských strojů, nářadí, vybavení domácností atd. Osvědčuje se nám spolupráce 
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s Úřady pro zastupování státu ve věcech majetkových, kdy jsme získanými odúmrtími obohatili sbírkový fond muzea 

např. o vybavení domácností, výtvarné umění, uniformy aj. Celkově bylo na nákupy sbírek vynaloženo Kč 312 500,-.  

Inventarizace sbírkového fondu, v první fázi dokončená  do konce r. 2005, pokračovala – vzhledem k převodu NZM 

do resortu zemědělství a na základě ustanovení Protokolu…– i v průběhu roku 2006.  Inventarizace bude zcela 

uzavřena do konce září 2007 závěrečnou zprávou. Již nyní je však jisté, že ve sbírkovém fondu muzea chybí řada sb. 

předmětů nejrůznější povahy a je jasné, že seznam ztrát, řešený v roce 2004, nebyl úplný. Naopak bylo při 

inventarizacích nalezeno několik stovek předmětů, nezapsaných v evidenci sbírek NZM. Od poloviny r. 2006 tak 

pokračovala inventarizace srovnáváním seznamu nenalezených předmětů s předměty, které byly nalezeny jako 

nezapsané. Tímto způsobem se podařilo vyřešit řadu problematických případů s nenalezenými předměty. Vyřešili 

jsme i několik letitých případů převodů sbírkových předmětů na jiné instituce, čímž se o něco snížil deficit 

inventarizovaných/neinventarizovaných sbírkových předmětů. Přesto je jisté, že protokol popisující stav sbírkového 

fondu bude obsáhlý s řadou nenalezených položek.  

 

 

1.2. Péče o sbírkové fondy 

Počet konzervovaných a restaurovaných předmětů: 

Praha: 10 

Kačina: 100 

Ohrada: 80 

Valtice: 1575 (z toho 1 500 kusů plánů a map) 

Čáslav: 19 

Celkem:  2 376 předmětů 

 

Restaurované předměty: 

13 uniforem, Ohrada 

3 Kačina 

1 traktor Zetor 15 Čáslav  

Celkem: 17 

 

Řada sbírkových předmětů byla nakonzervována pro výstavy „O vínu…“, a “Co žije pod hladinou“, které byly 

instalovány v Praze. NZM v roce 2006 vybavilo díky prostředkům z programu ISO muzejní archiv o nový mobiliář 

(regály, klimatizační jednotka, archivní krabice).  Výrazný posun směrem k lepšímu zaznamenaly zejména podsbírky 

fotoarchiv a sbírka písemných dokladů (archiv), umístěné v Praze.  

V podsbírce fotoarchiv je již zaevidováno do Bachu celkem 4 376 negativů. 5 025 negativů je naskenováno. Skleněné 

negativy z Knihovny MZe ČR jsou již z velké části očištěny a popsány. Současně ve fotoarchivu probíhá 

inventarizace, která bude dokončena v září 2007.  
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V archivu probíhá soupis archiválií. Zpracováno bylo 15 osobních fondů, 10 kartonů firemní literatury a 10 osobních 

fondů přihlášeno do Národního archivního dědictví (NAD). V systému Bach je 3315 záznamů.  

 

Výrazným zásahem do práce muzea bylo jeho zrušení a převedení činností do nového muzea – Národního 

zemědělského muzea Praha, které od 1.5.2006 zřizuje ministerstvo zemědělství. V důsledku toho byla obnovena 

inventarizace sbírek s tím, že dle dikce protokolu o převodu ….. bude dokončena do 30.9.2007 tak, aby mohlo být 

původní NZM (zřizovatel ministerstvo kultury) zrušeno a sbírky převedeny novému zřizovateli. Tato skutečnost se 

promítla výrazně do práce se sbírkovým fondem včetně zápisů do CES apod. Muzeum bylo personálně výrazně 

redukováno, péči o sbírky převzalo nové muzeum s tím, že celý proces není ukončen a sbírky evidované do 30.4.06 

zůstávají ve vlastnictví ministerstva kultury. Přijaté řešení postavilo muzeum do situace, která nemá v historii českého 

muzejnictví obdoby včetně toho, že kroky, které podnikáme, jsou nevyzkoušené a nemají řádnou oporu v legislativě, 

ošetřující péči o sbírkové fondy.  

 

1. 3. Využívání sbírkového fondu - badatelé 

Muzeum navštívilo v roce 2006 34 badatelů. 

 

1.4. Prezentace sbírek – expozice a výstavy 

Národní zemědělské muzeum uspořádalo do konce dubna r. 2006 celkem 34 výstav. V průběhu prvních tří měsíců r. 

2006 jsme dokončili přípravu první moderní expozice Národního zemědělského muzea, která představila naši sbírku 

traktorů. Expozice „Jede traktor“ byla budována díky grantu MK ČR, byla otevřena v březnu 2006. Klíčovou aktivitou 

pro další budoucnost NZM Praha byla práce na nové stálé expozici Krajina a člověk. V průběhu prvních č měsíců r. 

2006 se několikrát pod vedením PhDr. Miroslava Lapky Ph.D sešla pracovní skupina, která má za úkol připravit 

scénář a libreto expozice. Měla by se nacházet v rekonstruovaných prostorách pražské budovy na ploše 5 000 m². 

Přípravu značně zkomplikoval převod muzea pod resort zemědělství a následná nejistota ohledně financování 

rekonstrukce hlavní budovy NZM.  

 

Pobočka Praha 

 

a) Výstavy z vlastních sbírek: 

 

1. Kde se pivo vaří 

2. Rostlina jako symbol 

3. Rudolf Šmíd: Traktor domácí (fotografie) 

 

b) expozice 

1. Jede traktor (expozice) 
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Pobočka Valtice 

a) vlastní výstavy 

1. Nech brouka žít 

2. Historické modely parků a zahrad 

3. Čistící stroje a zařízení 

4. Květiny v proměnách času 

5. O vínu (pro NZM Praha) 

6. Letničky a balkónové rostliny 

7. Grafika ak.mal. Z. Strouhala 

8. Dětský svět očima chráněných dílen 

9. Terarijní živočichové a kaktusy 

10. Motýli a jejich stanoviště 

11. Naše houby 

 

b) expozice 

1. Historické vinařské lisy 

 

Pracoviště Čáslav 

1. Expozice „Jede traktor“ (pro NZM Praha) 

 

Rok 2006 již nabízel dramaturgii ale i celkové uspořádání výstav, které mnohem odpovídalo současným trendům 

v prezentaci muzejních sbírek. Každá z výstav měla propracovaný edukační charakter, většina z nich byla doplněna 

buď pracovním listem nebo kombinací pracovního listu a přímo do výstavy zařazených edukativních prvků. Kladli 

jsme maximální důraz jak na kvalitní zpracování libret a grafiky, tak i na vysoký standard přípravy a realizace výstav. 

Výstava „Kde se pivo vaří“ zaznamenala velký návštěvnický úspěch i díky reklamnímu spotu, který byl vysílán v ČT.  

Pobočka Kačina a Ohrada vzhledem k sezónnímu provozu do konce dubna neuspořádali žádnou výstavu. 

I v loňském roce byla  provedena kontrola všech expozic NZM. Byla zaměřena na stav vystavovaných předmětů, 

úplnost popisek, úklid, technický stav expozic a mobiliáře, návštěvnický servis. Bohužel, na řadě poboček (Valtice, 

Ohrada)  pobočkách jsme shledali nedostatky,kritizované i v roce 2005 (nedostatečné popisky, nečistota aj.) V Praze 

byla vyčištěna a opravena expozice Potravinářství včetně umytí oken a vyprání záclon po řadě let přehlížení.  

 

2. Další činnosti muzea 

2.1. Akce pro veřejnost 

V roce 2006 se aktivity pro veřejnost mnohem více zaměřily na vlastní poslání muzea.   

 

Pobočka Praha 

1. Experimentální políčko jako součást muzejní farmy 



 5 

2. Soutěžní přehlídka TV reklam na pivo 

3. Jarní elixír – jaro na venkově 

4. Čáry máry koza máry – pálení čarodějnic 

5.           10 přednášek 

 

 

Pobočka Kačina 

1. Řeznicko-uzenářské slavnosti 

 

 

Pobočka Čáslav 

1. Expozice traktorů na Chuchelském závodišti 

 

 
Vzhledem k tomu, že NZM má sezónní provoz a činnost muzea se týká pouze období leden – duben, zpráva zahrnuje 

jen dobu, kdy  bylo muzeum   plně financované MK ČR. Od 1.5. se vzhledem k výše zmíněným skutečnostem 

pořádání akcí pro veřejnosti stalo náplní práce nového muzea.  

Většina z akcí byla úspěšná. Oproti minulosti muzeum udělalo značný krok vpřed nejen v komunitních akcích, ale i 

v pořádání konferencí či jejich aktivním spolupořadatelství, což se mj. odráží i v počtu odborných příspěvků na 

konferencích pronesených a následně publikovaných v sbornících referátů.  

Mimo klasických akcí uspořádalo muzeum několik  přednášek pro veřejnost na nejrůznější témata, přičemž poprvé se 

do nich zapojili i kmenoví zaměstnanci muzea.  

 

2.2. Publikace, propagace muzea 

V roce 2006 jsme pokračovala velmi dobrou spolupráce s týdeníkem Zemědělec, kde každý týden uveřejňují na 4. 

stránce článek o aktivitách a sbírkách Národního zemědělského muzea. Celkem takto vyšlo 12 článků o činnosti NZM 

a jeho sbírkách. Naši odborní pracovníci publikovali i v dalších odborných periodicích. 

V průběhu roku 2006 NZM pokračovalo ve snaze prolomit letitý nezájem médií o muzeum a jeho aktivity. Ke všem 

výstavám a akcím muzea jak v Praze tak i v pobočkách jsou pravidelně vydávány tiskové zprávy. Uspořádali jsme 

tiskové konference k programům a výstavám muzea v jarní, letní a podzimní sezoně. Ke stávajícím mediálním 

partnerům byl získán i časopis Senior Revue. O jednotlivých akcích muzea pravidelně informoval regionální tisk a 

celostátní vysílání Radiožurnálu na všech svých programech. Pořad ČT  „Toulavá kamera“ se věnoval muzeu jednou, 

řada informací o muzeu se pak objevila i ve zprávách privátních televizních stanic. Je potěšitelné, že všechny 

mediální výstupy včetně recenzí výstav a katalogů v tištěných médiích byly pozitivní. Vytiskli  

 

2.3. Vzdělávací projekty pro mládež 
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Na počátku r. 2006 se muzeum zaměřilo na pokračování projektu Staré selské rody Kutnohorska, podílelo se na 

instalaci výstavy ve vestibulu Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.  

V průběhu roku 2006 jsme rozběhli přípravy na realizaci projektu Zmizelí, který by měl mapovat osudy sedláků 

perzekvovaných v letech 1948 – 1989. Podílet by se na něm měly i střední školy z okolí naší pobočky Kačina.  

 

2.4. Knihovna 

Odborná knihovna NZM je uložena na pobočkách Kačina, Valtice a Ohrada. V loňském roce bylo zapsáno 12 

přírůstků. Nízký počet je způsoben nedostatkem finančních prostředků, minimum publikací je ze zahraničí, což do 

budoucna omezuje naši schopnost být v kontaktu s aktuálními trendy nejen v muzejnictví, ale i v zastoupených 

oborech. Výrazný posun nastal v evidenci knih a z části i v jejich umístění. Knihovna Moravské zemské rady, která 

byla v r. 2005 přestěhována  z provizorního uložení v Lednici do uvolněných a rekonstruovaných prostor přímo 

v objektu muzea ve Valticích, bylo zapsáno 420 knih do programu Clavius. Knihovnice byla přijata na nadstavbové 

studium knihovnictví, čímž dojde i ke zvýšení její kvalifikace.  

 

2.5. Další činnosti  

Příspěvky na odborných seminářích a konferencích: 

 

a) Konference „Historie a vývoj lesů v českých zemích“, pořadatelé: Správa Národního parku a chráněné krajinné 

oblasti Šumava, NZM, Státní oblastní archiv Třeboň, Kašperskohorské městské lesy, s.r.o., Srní 17.-18.10.2006 (2 

příspěvky)  

 

b) Seminář k výročí Karla Havlíčka Borovského, pořadatelé město Kutná Hora, NZM, Kutná Hora 20.11.2006 (1 

příspěvek) 

 

c) Konference „Nové poznatky v pícninářství a trávníkářství, pořadatel ČZU, 11.12.2006 (1 příspěvek) 

 

 

3. Návštěvnost muzea 

 

Počet návštěvníků v expozicích 

a výstavách          

2004 2005 2006 

Celkem 59 463 66 532 79 395 

Z toho: Praha  5 070 13 039 19 058 

Kačina 20 060 20 976 27 099 

Čáslav 2 056 3 611 4 213 

Ohrada 19 366 24 685 23 988 



 7 

Valtice 2 911 7 099 5 037 

Z toho děti a mládež  27 254 15 548 26 520 

Ostatní kulturní akce 14 520 7 846 12 325 

 

Počet návštěvníků muzea oproti roku 2005 stoupl takřka o  20%. Nová výstavní strategie nese své ovoce zvýšením počtu 

návštěvníků. Růst  zaznamenaly všechny pobočky, nejvýrazněji Praha a Kačina.  Vzhledem k tomu, že však vychází 

z velmi nízkého základu, nejde zatím o významnější počet, nicméně jde o trend, který muzeu přinese do budoucna další 

zvýšení počtu návštěvníků. Významným impulsem pro nás bylo pořádání II. pražské muzejní noci, kdy se do muzea na 

naše výstavy a doprovodný program s projekcí na fasádu muzea atd. přišlo podívat více než 4000 lidí. V počtech 

návštěvníků nejsou zahrnuty další tisíce spokojených dětí a rodičů -  návštěvníků malé muzejní farmy na nádvoří pražské 

pobočky.   Množství návštěvníků však souvisí i se stavem expozic, které jsou nejvýraznějším lákadlem. Bohužel, největší 

pobočky Kačina a Ohrada mají expozice morálně zcela zastaralé (30 a více let) a proto je udržování návštěvnosti a 

dokonce její zvyšování velmi obtížné a stojí více na pořádání komunitních akcí (nejrůznější slavnosti) než na zvyšování 

návštěvnosti vlastního muzea. Rekonstrukce expozic je finančně zcela mimo možnosti běžného rozpočtu muzea, přesto 

se jí, pokud nechceme rezignovat na další zvyšování návštěvnosti, nemůžeme donekonečna vyhýbat.  

 

4. Činnost pracoviště integrovaného systému ochrany ISO 

- počet nově obrazově zdokumentovaných sbírkových předmětů vlastních: 1 403 

- počet obrazově zdokumentovaných sbírkových předmětů vlastních celkem:  

- 9 795 

- dtto v jiných muzeích  - nově: 0 

- dtto v jiných muzeích - celkem: 392 

- počet případů předání záznamů Policii ČR: 0 

 

Digitalizace sbírkového fondu probíhala v úzké vazbě na průběh generální inventury. Převážná její část se týkala 

podsbírky B a podsbírky Z. Zdigitalizované cizí předměty jsou exponáty ve vlastnictví památkových ústavů a jiných muzeí 

z expozice Chotkové a jejich panství Nové Dvory. 

S výjimkou Prahy (fotoarchiv) ostatní pobočky systematickou digitalizaci nevykonávaly vzhledem k probíhající inventuře. 

 

 

5.Vydávání osvědčení dle zák. č. 71/94 Sb. 

V roce 2005 bylo do NZM podána pouze 1 žádost o vývoz předmětů kulturní hodnoty na dobu neurčitou, která byla kladně 

vyřízena. 

 

6.Vědecko – výzkumná činnost 

Muzeum pracovalo na realizaci projektu „Multimediální encyklopedie dějin zemědělství“. Zároveň byl dokončen projekt 

„Hmotná kultura českého venkova období industrializace“ byl prodloužen o jeden rok bez dalších finančních prostředků tj. 



 8 

do konce ledna 2006, byl řádně vyúčtován a odevzdána závěrečná zpráva.  Jako výstup projektu bude v září 2007 vydána 

stejnojmenná publikace. V roce 2006 se podařilo udržet trend navyšování odborných zaměstnanců muzea a docílit počtu 

20 z celkového počtu 75 úvazků NZM.  V červenci a srpnu nastoupili noví zaměstnanci  na místa kurátora  sbírky 

výtvarného umění a kurátorky sbírky numismatiky (Kačina), myslivosti a lesnictví (Ohrada), mapy a plány (Valtice), 

fotoarchiv a etnografie (Praha). To již dává muzeu možnost obnovit svou ediční řadu Prameny a studie, zkvalitnit péči o 

sbírkový fond, připravovat kvalitní výstavní a vědeckovýzkumné projekty.  

Muzeum se zapojilo do projektu Česká hlava a Týden vědy a techniky, které pořádala ČSAV.  

Bohužel, muzeum neuspělo se žádostí o podporu projektu „Historie obchodu se zemědělskými komoditami a nářadím 

v českých zemích“  (Ministerstvo kultury ČR) a společném projektu s USBE České Budějovice, FF KU a JČU „Centrum 

základního výzkumu v oblasti sociodiverzit“ (MŠMT).  

 

7. Ekonomická část výroční zprávy NZM za rok 2006 

a) Způsob zřízení  

NZM je státní příspěvkovou organizací  zřízenou Ministerstvem kultury ČR ve smyslu ustanovení §15a)  

 zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy.  

 

b) Přehled hlavních činností a organizační struktura 

Ve smyslu §2 výše uvedeného zákona 122/2000 Sb., Zřizovací listiny NZM a Statutu plní organizace funkci 

 muzea ve všech sbírkotvorných, vědeckých  a výzkumných atributech této činnosti. Umožňuje návštěvu 

 expozic a výstav a poskytuje další informační služby související s předmětem činnosti. Je poskytovatelem 

 standardizovaných veřejných služeb podle zákona 483/2004 Sb.  

Zřizovací listina kromě této náplně odborné činnosti  umožňuje muzeu pronajímat dočasně nevyužívané 

 prostory v objektech, s nimiž hospodaří.  

Organizační strukturu NZM stanovuje organizační řád, který vydává generální ředitel. NZM je muzeem 

s celostátní působností. Součástí organizace jsou jednotlivé pobočky – regionální pracoviště NZM, které 

jsou  zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností pokrývaly oblast 

zemědělství a  příslušné obory v celé jejich šíři. 

Těmito regionálními pobočkami NZM jsou:    - zámek Kačina u Kutné Hory – Muzeum českého venkova 

            -  areál NZM v Čáslavi – Muzeum zemědělské techniky 

- zámek Ohrada u Hluboké n/Vlt. – Muzeum lesnictví, 

myslivosti    a rybářství 

            -  budova NZM Valtice, okr.Břeclav – Muzeum zahradnictví a 

                 životního prostředí 

 

c) základní personální údaje 
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Tyto údaje jsou ve smyslu Vyhlášky 323/05 Sb.  obsahem  tabulky v příloze č.1 této zprávy. 

 

d) Údaje o majetku 

1. Nemovitý majetek - využití 

NZM je příslušné hospodařit s následujícím nemovitým majetkem státu: 

- budova NZM Letná, Kostelní 44, Praha 7  - kulturní památka – expozice a depozitáře 

- zámek Kačina u Kutné hory                                       - národní kulturní památka – expozice a depozitáře 

- areál NZM v Čáslavi    - expozice a depozitáře 

- zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou  - národní kulturní památka - expozice a depozitáře 

- budova Valtice, okr.Břeclav   - expozice a depozitáře 

Tyto objekty využívá NZM k provozování  muzejní činnosti. Pokud se týká hlavní budovy NZM v Praze, v souvislosti s 

dřívějším nevhodným mimomuzejním využitím a s tím spojeným znehodnocením výstavních prostor, které probíhalo 

od 50.let minulého století, jsou dodnes muzejně nevyužité, tj. nerekonstruované prostory  komerčně pronajímány.  

Výnosy  z pronájmu  jsou  použity k nutným opravám  budov  ve správě NZM.  

Od roku 2000 však i za současného nedostatku finančních prostředků začaly probíhat počáteční etapy plánované 

 postupné rekonstrukce tohoto cenného objektu a jeho zpětnavracení muzejním účelům.  

V souvislosti se smluvním převodem NZM do působnosti MZe byly zpracovány smlouvy o převodu práva hospodaření 

 s nemovitým majetkem státu, které se k 31.12.2006 nacházejí ve schvalovacím řízení Ministerstva kultury.  

 

2. Účtování o majetku 

Účetní metody při účtování majetku i ostatních ekonomických kategorií se řídí Vyhláškou 505/2002 Sb. v platném 

znění  a  Českými účetními standardy pro příspěvkové organizace. NZM provádí účetní odpisy a řídí se ročním 

odpisovým plánem, zpracovávaným zároveň s návrhem ročního rozpočtu. Objekty výše uvedené jako nemovité 

kulturní památky  odpisům nepodléhají.  Stav movitého i nemovitého majetku, pohledávek a závazků byl k datu 

30.4.06 podroben v souvislosti s přechodem do působnosti MZe mimořádné inventarizaci. Podle stavu zjištěného 

touto inventarizací a mimořádnou účetní závěrkou byly majetkové kategorie účetně převedeny k 2.5.06 jako 

počáteční stavy do rozvahy nově zřízeného Národního zemědělského muzea Praha. S výjimkou nemovitého majetku 

byl ukončen i jejich  věcný převod na nově existující subjekt. 

 

3. Pohledávky a závazky 

Vzhledem k výše popsanému převodu majetkových kategorií je stav pohledávek k 31.12.2006 minimální (68,3 tis.) a 

 týká se pouze nových pohybů vzniklých po 30.4.06, tj. pohledávek v oblasti zúčtování se subjekty sociálního 

 zabezpečení a zdrav.pojištění. Jedná se výhradně o běžné pohledávky do lhůty splatnosti. Vzhledem k tomu, že 

 veškeré činnosti muzea  smluvně přešly na novou organizaci, od 2.5.06 nové pohledávky za odběrateli ani nájemci 

 nevznikají. 

 

f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 
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Kromě Přehledu rozepsaných závazných ukazatelů, který je ve smyslu Vyhlášky 323/2005 Sb. Přílohou č.2 této 

zprávy, zařazujeme do textu tohoto bodu tabulkový přehled plnění RO, převzatý z tabulky č.10 „Doplňujících 

ukazatelů k úč.závěrce“. Údaje v přehledu objemově reprezentují plný vývoj resp. provoz  NZM do momentu převodu, 

tj. do 30.4.06, po tomto datu do 31.12.06 jsou pohyby (včetně mzdových objemů) minimální, odpovídající „zbytkovým 

činnostem“, zejména pokračující inventarizaci sbírek . 

          

Ukazatel schválený    upravený          upravený RO Skutečnost 
 rozpočet rozpočet           vč.dotací od              z výkazu  
                            jiných  subj. zisků a ztráty 
  
1. Příspěvek na činnost 24 707,00 10 846,00  10 851,00 10 851,00 

v tom:  -  účelové prostředky (programy)       822,00        827,00       827,00 

           -   provoz  24 707,00  10 024,00   10 024,00  10 024,00 

                   

2. Výnosy   9 350,00   1 894,00    1 894,00   2 922,59 

      v tom: - příjmy z pronájmu   3 650,00   1 195,00    1 195,00   1 343,90 

            - ostatní   5 700,00      699,00       699,00   1 578,69 

               v tom: - použití fondů   1 400,00      214,00       214,00      133,85  

                         - vlastní výnosy   4 300,00      485,00       485,00   1 444,84 

Celkem výnosy (1+2) 34 057,00 12 740,00  12 745,00 13 773,59 

Nákupy   4 935,00   2 704,00    2 704,00   3 175,93 

Služby   8 349,00   2 278,00    2 278,00   2 743,86 

z toho: opravy a udržování   2 150,00      370,00       370,00      433,10 

Osobní náklady                               17 758,00   6 765,00    6 765,00   6 678,15 

v tom: - mzdové náklady                 12 733,00   4 871,00    4 871,00   4 828,98 

            v tom: -  platy zaměst. 12 423,00   4 855,00    4 855,00   4 682,54 

                           -  OON      310,00        16,00         16,00      146,44 

          - soc. a zdrav. poj.                  4 457,00    1 705,00     1 705,00                 1 662,64 

          - sociální náklady      568,00       189,00        189,00       186,53 

Daně a poplatky       30,00         12,00          12,00         13,09 

Odpisy a zůst. cena 

prodaného NIM,HIM                        2 345,00       786,00        786,00       786,24 

Ostatní náklady      458,00       478,00       478,00       380,67 

Daň z příjmu     280,00         0,00           0,00         84,86 

Celkem náklady (4 až 10.)            32 600,00       35 157,00   35 157,00  33 999,02 

     v tom: -  účelové prostředky     822,00            827,00       827,00       827,00    
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               -  ostatní provozní         34 057,00  11 918,00  11 913,00  12 874,46 

Hospodářský výsledek        0,00          0,00          5,00         72,13 

  

   

  

g) Hodnocení dosažených ekonomických ukazatelů  

 

1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených v průběhu roku 

Průběh rozpočtových úprav dokumentuje následující tabulka (v tis.Kč): 

 

 
RO  
číslo 

 

           Věc – obsah 

 

  Provoz 

Druh dotace 
účelová 
neinvestiční 

 
 
investiční 

schvál. RO –z 13.2.06 Rozpis schváleného RO-§ 33.11 24 707   

1.úprava – z 2.3.06 Instit.podpora VaV - § 33.80, pol.5331     600           

2.úprava – z 29.3.06 ISO neinv.- nákup PKH § 33.24, pol.5331   205       

3.úprava – z 3.4.06 ISO-prev.ochrana -§ 33.29, prog.7380  160 289 

4.úprava – z 19.4.06 KA - § 33.19, pol.6351, ř.7594  400 1 139 

5.úprava – z 15.6.06 přísp.naprovoz -§33.15, pol.5331,ř.7595 -6 700     

6.úprava – z 20.6.06 provz-snížení závaz.ukazatelů- § 33.15 -8 523   

7.úprava  snížení instit. VaV -§ 33.80, pol.5331 -543   

8.úprava přísp.na provoz -§33.15, pol.5331,ř.7595 +540         

CELKEM     8 rozpočtových úprav    10 081 765 289 

 

V oblasti systémových neinvestičních dotací přijalo NZM 365 tis.Kč v programu neinvestiční ISO, z toho 205 tis. na 

 nákup sbírkových předmětů (zemědělské techniky) a 160 tis. v rámci programu zabezpečení sbírek před nepříznivými 

 vlivy prostředí. Další účelový příspěvek ve výši 400 tis.Kč byl určen na kulturní aktivity – přípravu výstav O vínu (200 

 tis.) a Šumava (200 tis.). V březnu pak bylo uvolněno pro NZM  600 tis.Kč v rámci institucionální podpory VaV – druhý 

 rok řešení výzkumného záměru „Zhodnocení sbírkového fondu NZM“.  

V oblasti investic obdrželo NZM pouze 289 tis.Kč v rámci programu ISO – ochrana sbírek před nepříznivými vlivy. Na 

 předpokládanou další etapu postupné rekonstrukce nemovitého majetku (zejména budovy NZM v Praze) nebyly 

 prostředky programového  financování (ISPROFIN)  uvolněny. 

NZM se nad rámec uvedených dotačních programů podílelo vlastními zdroji na opravách spravovaného nemovitého 

 majetku, zejména použitím FRM ve výši 133,9 tis.Kč (do momentu smluvního převodu). 

 Vzhledem k tomu, že uvedené neinv.dotace byly uvolněny většinou v průběhu dubna 2006, tj. bezprostředně před 

 termínem mimořádné účetní závěrky zpracované za účelem  počátečních převodních stavů rozvahových kategorií 

 (včetně vyrovnaného HV), odrazilo se negativně ve struktuře a vyrovnanosti ročního hosp. výsledku v oblasti 
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 poskytnutých účelových dotací. Značné věcné i administrativní problémy se vyskytly se smluvním převodem instit. 

 podpory VaV na nově vzniklý subjekt a s vydáním nového Rozhodnutí. V rámci uvolněných 600 tis. bylo vyčerpáno 

 k momentu převodu pouze 57 tis.Kč, většinový objem (543 tis.) zůstal k čerpání NZM v působnosti MZe. V důsledku 

 nejasných podmínek (např .i neuvedení prostředků VaV v „Protokolu“ mezi ministry) bylo čerpání této podpory 

 zablokováno až do konce listopadu 2006. Investiční dotaci (ISO – ochrana před nepříznivými vlivy) ve výši 289 tis.Kč 

 se podařilo dočerpat a zúčtovat ještě do termínu převodu činností.      

Neinvestiční i investiční prostředky účelově poskytnuté rozpočtovou kapitolou MK byly plně realizovány v souladu 

 s podmínkami jejich čerpání a zúčtovány se státním rozpočtem.   

                                                                                                                                                                                                                                

2. Vyhodnocení příjmů 

Přehled  o struktuře celkových výnosů organizace je patrný z následující tabulky: (v tis.Kč)  

Kategorie výnosů RO 2006 skut. 2006 Podíl na celk.   příjmech v % 

Příjmy celkem 12 745 13 773,59 100% 

v tom: vlastní příjmy celkem. 1 894 2 922,59 21,20 

          - z toho:  nájemné 1 195 1 343,90 9,75 

          - použití fondů 214 133,85 1,00 

          - jiné ost.výnosy 485 1 444,84 10,47 

Příspěvek na provoz (bez účel.dot) 10 024 10 024,00 72,78 

Neinv.účel.dotace 827 827,00 6,00 

 

Rozhodující výnosové skupiny (vlastní příjmy, příspěvek na provoz) nezaznamenaly mimořádné ani negativní výkyvy. 

Objem výnosů k 31.12.2006 však odpovídá pouze provozu činností do  vzniku nového subjektu, tj. za 4 měsíce, proto 

srovnatelnost s dosaženými parametry předchozího roku není zřejmá. I přes klesající trend tržeb z nájemného 

nebytových prostor představují přijaté nájmy stále značný podíl na vlastních výnosech. Zároveň však přijaté nájemné 

tvoří vysoký daňový základ daně z příjmů PO, k jehož snížení je možné dle současné legislativy uplatnit jen velmi 

malou část daňově uznatelných výdajů. Vyměřená daň z příjmů je potom velkým zatížením finančních toků 

organizace. 

 

3.   Podíl státního rozpočtu na financování činností 

Úroveň tohoto podílu je rovněž patrná z výše uvedeného přehledu – opět objemově hlavně za období do 1.5.06, od 

května do prosince 2006 byl původně rozpočtovaný příspěvek na provoz v souvislosti s převodem činností silně 

redukován.  Provozní příspěvek představuje 72,8% celkových příjmů muzea. Stálým zdrojem vlastních příjmů NZM je 

kromě  již zmíněného nájemného z dočasně muzejně nevyužitých prostor hlavně vstupné do stálých expozic a 

krátkodobých výstav. V této oblasti je nezbytné velmi pečlivě zvažovat cenovou úroveň a strukturu vstupného, které 

by vedly společně s atraktivitou expozic k vzestupu či alespoň stabilitě těchto příjmů.  

Z dotací mimo rozpočtovou kapitolu MK přijalo NZM v hodnoceném období  navíc malý objem dotací z ÚSC (5 tis.Kč). 

Podrobná struktura účelových neinvestičních i investičních dotací přijatých v roce 2006 je uvedena v předchozím 

bodě g/1.   
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4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 

Údaje o čerpání závazných limitů RO v oblasti mzdových prostředků obsahuje tato tabulka: (v tis.Kč) 

 

Ukazatel Skutečnost 2006 

 

RO 2006 % čerpání RO Porovnání: skut.2005 

- mzdové náklady 4 828,98 4 871,00 99,14 12 558,27 

   v tom: 

platy zaměstnanců  

 

4 682,54 

 

4 855,00 

 

96,45 

 

12 034,63 

             OPPP 146,44 16,00  553,64 

- zák.soc.a zdr.pojištění 1 662,64 1 705,00 97,48 4 309,76 

- zák.+ ost.soc.náklady 186,53 189,00 98,69 564,72 

     

 

Rozepsané limity mzdových prostředků byly dodrženy, celkový (redukovaný roční) limit zůstal mírně 

 nedočerpán. Průměrná měsíční mzda činila  v hodnoceném roce 14 748,-Kč. 

Limit průměrného počtu zaměstnanců byl v souvislosti se smluvním převodem činností též podstatně 

redukován, návazně na nerovnoměrný vývoj počtu zaměstnanců bylo značně obtížné přizpůsobit výsledné 

průměrné parametry obvyklé výkaznické metodice.  Možnosti čerpání fondu odměn tedy organizace 

nevyužila, FO zůstal na stavu předchozího roku.  

V objemu celkového čerpání mzdového limitu je zahrnuto též čerpání z titulu institucionální podpory VaV, 

kde bylo z celkově přiděleného ročního objemu realizováno pouze 57 tis. osobních nákladů, zbývající 

většinová část uvolněných prostředků byla převedena do působnosti nového zřizovatele MZe. 

 

5. Výdaje na výzkum a vývoj 

Viz předchozí bod, uvedeným minimálním čerpáním bylo čerpání institucionální podpory VaV v působnosti 

MK ukončeno, další zpracovávání výzkumného záměru se bude odvíjet na základě nového Rozhodnutí 

MZe.  

 

6. Financování programů reprodukce majetku 

Jak je patrné již z předchozích přehledů této zprávy, NZM  přijalo, realizovalo a vyhodnotilo prostředky na 

 financování reprodukce majetku v následující analytické struktuře: 

Druh dotace Identifikace Hodnota v tis.Kč 

 INV .ISO (akce č.4343136008) ochrana sbírek před nepříznivými vlivy prostředí      289 

           

INV.-ISO-EPS (akce č.4343130048) EPS zabezpečení zámku Ohrada 200                            
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INV.-ISO-EZS,EPS (akce č.343130047) EZS,EPS - depozitáře zámku Kačina 180                            

      

 

Účelová dotace ve výši 289 tis.Kč byla realizována ještě do momentu smluvního převodu NZM do 

působnosti MZe, její čerpání bylo řádně doloženo zřizovateli a prostředky zúčtovány se státním rozpočtem. 

Jednalo se o nákup regálů a vybavení archivu a fotoarchivu a depozitářů na zámku Kačina. Nakoupené 

movité věci pomohly vyřešit umístění archiválií a skleněných negativů v prostorech budovy Praha a 

pobočky Kačina. 

Pokud se týká inv.dotace ISO na EZS, EPS  (celkem 380 tis.- dvě akce) – dotační zdroje byly pod stejnými 

 identifikačními údaji převedeny prostřednictvím MF do kapitoly MZe. Vyhodnocení těchto akcí bylo předáno 

 oběma zřizovatelům, finanční vypořádání proběhlo u MZe. 

 

7. Dotace a návratné finanční výpomoci Národní zemědělské muzeum neposkytlo ani nepřijalo. 

 

8. Národní zemědělské muzeum nebylo v hodnoceném roce příjemcem prostředků z rozpočtu EU. 

 

9. Spolupráce se zahraničím 

        Pokračovala obnovená spolupráce s Polnohospodářským muzeem v Nitře a institucemi z Norska.  

 

10. Účast na mezinárodních konferencích 

     Organizace v roce 2006 nebyla pořadatelem či účastníkem mezinárodních konferencí a neuskutečnila    

      v tomto smyslu (do momentu převodu činností) žádné výdaje. 

 

11. Stav rezervního fondu 

      K 31.12.06 je zůstatek rezervního fondu NZM v souvislosti se smluvním převodem   nulový.     

       

12. Přehled hospodářských činností 

Jak vyplývá  z předchozího textu této výroční zprávy, NZM kromě hlavní – kulturní (muzejní) činnosti má ve 

zřizovací listině zakotven a provozuje pouze pronájem dočasně nevyužitých prostor v budově Praha a 

prodej propagačních předmětů, souvisejících s předmětem činnosti. Zřizovací listina dále umožňuje 

poskytovat nájem či služby v souvislosti s jednorázovými akcemi (např.filmové natáčení) – do 30.4.06 

žádná akce nerealizována.  

 

8. Závěr 
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Rok 2006 byl poznamenán řadou problémů, souvisejících s realizací smluvního převodu činností, majetku a 

závazků NZM z působnosti MK do působnosti MZe. Vzhledem k neobvyklosti a specifičnosti tohoto procesu 

a dále s ohledem na nepříliš vhodný termín účetního momentu převodu (k 1.5.2006) bylo nutné řešit řadu 

nestandardních věcných, administrativních a ekonomických situací. Doposud stále není věcně a legislativně 

dokončen proces převodu práva hospodaření s nemovitým majetkem, smlouvy jsou ve schvalovacím řízení 

předávajícího Ministerstva kultury. Stejně tak intenzivně probíhá inventarizace sbírkového fondu. Ke zrušení 

původní organizace NZM může dojít teprve po definitivním ukončení těchto procesů, optimálním 

předpokladem je konec roku 2007. Všichni odborní zaměstnanci NZM se proto věnovali v průběhu měsíců 

duben – prosinec 2006 inventarizaci sbírek a v rámci NZM nevyvíjeli jiné aktivity.  S přihlédnutím k tomu, jak 

obtížným rokem NZM vlastně prošlo nelze hodnotit rok 2006 jinak než jako úspěšný neboť se podařilo 

zabezpečit všechny úkoly, které s převodem souvisely a do jejichž průběhu mohlo muzeum aktivně 

zasáhnout.   

 

8. Závěr 

 
 


