
Roční zpráva 
sestavená dle vyhlášky 323/2005 Sb. k účetní závěrce za rok 2007 

 
 

a) Moravská galerie v Brně 
Husova 18, 662 26  Brno 
IČ :   00094871 
Poštovní adresa :  Husova 18, 662 26  Brno 
Telefonní a faxové spojení :  tel. 420532169111, fax  420532169180 
Adresa elektronické pošty :   m-gal@moravska-galerie.cz
Návštěvní hodiny :  středa – neděle         10.00 – 18.00 hod. 
                                čtvrtek                      10.00 – 19.00 hod. 

 
b) Moravská galerie v Brně je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR, 

Maltézské nám. 1, 118 11  Praha 1 
 

c) Organizační struktura k 31.12.2007 je stanovena organizačním řádem Moravské  
galerie v Brně. Statutárním orgánem je ředitel :  Marek  P o k o r n ý 
Organizačními útvary MG jsou : 
odbor ředitele  -    sekretariát 

- registr sbírek 
- knihovna 
- oddělení vnější komunikace 
- oddělení ostrahy a bezpečnosti sbírek 

 
            odbor sbírek     -    oddělení starého umění 

- oddělení moderního a současného umění 
- oddělení užitého umění 
- oddělení grafického designu 
- oddělení fotografie a nových médií 
- restaurátorské oddělení 
- oddělení pro práci s veřejností 

 
            odbor ekonomiky a provozu : 

- oddělení produkce výstav a ediční činnosti 
- oddělení stavby výstav 
- provozně technické oddělení 
- ekonomické oddělení 
- obchodní oddělení 

 
            Přehled hlavních činností MG : 

- organizace shromažďuje sbírku výtvarného umění české i 
zahraniční provenience 

- spravuje historický knižní fond, odbornou knihovnu a sbírku 
písemností archivní povahy, zaměřenou na písemné prameny 
k dějinám umění, sběratelství 

- sbírkové předměty odborně zpracovává, pořizuje k nim odbornou 
dokumentaci, sbírkové předměty prezentuje zejména 
prostřednictvím výstav, vlastní publikační a vzdělávací činností 

- provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti 
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- vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace 
- pořádá odborné konference, sympózia a semináře, kulturní a 

vzdělávací programy 
- poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní 

povahy 
 

d) Personální údaje jsou uvedeny v příloze č. 1 
 
e) Údaje o majetku : 

Moravská galerie v Brně hospodaří s nemovitým a movitým majetkem České  
republiky, vedeným v účetní evidenci. Stav majetku k 31.12.2007 evidovaného na 
fondu investičního majetku činí 366.122 tis. Kč. Z této hodnoty tvoří 216.184 tis. Kč 
majetek, který není odpisován. Jedná se o památkové objekty a to budova 
Místodržitelského paláce, Uměleckoprůmyslového muzea, Pražákova paláce a vila   
D. S. Jurkoviče v Brně. Ostatní majetek je odpisován v souladu se zákonnými 
normami a vnitřní směrnicí o evidenci, účtování a odpisování majetku. 
 
Věcné břemeno, zapsané v katastru nemovitostí LV č. 61 pro obec Brno v k.ú. Město 
Brno, vymezuje právo hospodaření k pozemku č.p. 500 ostatní plocha o výměře  
706 m2 a to pro Hotel International  Brno, a.s. 
 
Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž Moravská galerie v Brně 
hospodaří podle zvláštních právních předpisů. 
 
Závazky z neuhrazených dodavatelských faktur za rok 2007 byly vykázány ve výši  
2.422 tis. Kč, z toho 610 tis. Kč jsou faktury se splatností do roku 2009. Jedná se o 
úhradu za nákup předmětů do sbírek, jejichž splatnost je smluvně rozložena do 
několika let. Všechny faktury byly ve lhůtě splatnosti a hodnotově jsou kryty ostatními 
oběžnými aktivy. 
K 31.12.2007 vykazuje galerie nezaplacené pohledávky u odběratelů ve výši 3.283 tis. 
Kč, z toho ve splatnosti 171 tis. Kč a po splatnosti 3.112 tis. Kč. Nejvyšší 
pohledávkovou položkou je neuhrazená penalizační faktura firmy Unistav ve výši 
2.836 tis. Kč, splatná v roce 2002. Úhrada této faktury je předmětem soudního sporu. 
 
V souladu se zákonem o daních z příjmů a zákona o rezervách byl v roce 2007 
proveden odpis nedobytných pohledávek ve výši 113 tis. Kč. Jednalo se o neuhrazené 
faktury za období let 2000-2004. Jednalo se o 23 pohledávek (z toho 18 u zahraničních  
odběratelů) v jednotlivých fakturačních hodnotách do 10 tis. Kč. 

 
f) Roční účetní závěrka je připojena ke zprávě jako samostatná příloha. 

Údaje o závazných ukazatelích jsou uvedeny v příloze č. 2. 
 

g) Analýza dalších oblastí : 
1. V průběhu roku došlo k úpravě závazného ukazatele prostředků na platy a 

ostatní osobní náklady a to rozpočtovou úpravou č. 14 ze dne 5.11.2007 ve 
výši 350 tis. Kč. Dále bylo rozpočtovou úpravou provedeno snížení prostředků 
na platy o 280 tis. Kč a ve stejné částce navýšení ostatních osobních výdajů. 

 



3. 
 

V rámci účelových dotací byl upraven závazný ukazatel mzdových prostředků 
a OON u institucionální podpory ve výši 505 tis. Kč a u ostatních účelových 
dotací  o 236 tis. Kč. 

 
2. Moravská galerie v Brně dosáhla v roce 2007 vyrovnané úrovně hospodaření   

s vyčíslením výsledku hospodaření ve výši 5.138 Kč. 
Z hlediska udržení rovnovážného hospodaření byl rok 2007 opět velmi 
náročný. Skloubit a udržet vysokou úroveň práce galerie na straně jedné 
s omezeným množstvím prostředků, zvyšující se potřebou, náročností a 
cenovými nárůsty v nákladové oblasti na straně druhé, je rok od roku 
náročnější a složitější. Již při rozpisu schváleného rozpočtu bylo zřejmé, že 
například u spotřeby materiálu vědomě stanovujeme podhodnocenou výši 
rozpočtu proti reálné skutečnosti. Vykázaná spotřeba materiálu byla proti 
rozpočtu o 1.213 tis. Kč vyšší. 
Na druhé straně mírná zima, příznivé letní období a úsporná opatření dovolily 
udržet náklady na energie v přijatelné výši přesto, že u elektrické energie došlo 
ke zvýšení ceny v průměru o 14 %. 
K nárůstu nákladů došlo také u oprav a ostatních služeb. Tyto náklady souvisí 
se zvýšenou potřebou servisních prací u nových kapacit a pozáručních oprav 
v budově UPM. U ostatních služeb došlo k nárůstu nákladů na dopravu proti 
předcházejícímu roku o 260 tis. Kč z důvodu růstu cen PHM a vyšší potřebě 
nákladově náročnější mezinárodní přepravy exponátů pro výstavní projekty.  
Pozitivním jevem, i když v rámci zvýšených nákladů, byla v roce 2007 
možnost vyšší akvizice a to především z důvodu toho, že se podařilo získat 
prostředky od sponzorů. 
Zvýšená nákladové náročnost u provozních výdajů spolu s nižšími ostatními 
výnosy vedla k nutnosti vyššího zapojení fondu reprodukce jako doplňkového 
zdroje financování. 
U vlastních výnosů překročila galerie rozpočet o 671 tis. Kč. Ke zvýšení tržeb 
došlo u vstupného a to o 226 tis. Kč proti skutečnosti minulého roku a u příjmů 
z reklam o 425 tis. Kč.  V roce 2007 vydala galerie publikace menšího rozsahu 
s nižší nákladovou náročností, která se v příjmové části rozpočtu projevila 
snížením výnosů o 723 tis. Kč. S tímto jevem souvisí i tržby za prodej zboží, 
které byly o 430 tis. Kč nižší proti stanovenému rozpočtu. V kategorii 
ostatních výnosů byl rozpočet překročen o 82 tis. Kč. 

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

K financování své činnosti používala Moravská galerie v Brně v roce 2007 
prostředky v následující struktuře : 
příspěvek od zřizovatele             71.481 tis. Kč 
finanční prostředky GAČR              401 tis. Kč 
prostředky grantu EU                       406 tis. Kč 
dotace Jm. kraje                               280 tis. Kč, 
výnosy z vlastní činnosti             14.955 tis. Kč 
c e l k e m                                    87.523 tis. Kč 

 
 
 



4. 
 

4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 
                        Schválený rozpočet mzdových nákladů byl v průběhu roku navýšen           
                        rozpočtovou úpravou příspěvku na provoz a účelovými dotacemi. Další  
                        čerpání mzdových prostředků umožňoval rozpočet financování projektu  
                        GAČR a grant EU. 
  
                        přehled o čerpání                 mzdové náklady                 z toho 

      v tis. Kč                                      celkem                   platy        OON 
      __________________________________________________________ 
 
      schválený rozpočet                  26.090                  25.600           490 
      rozpočtové úpravy                        350                         70           280 
      účelové dotace                              741                        344          397 
      prostředky grantů                          261                       261 
      fond odměn                                     61                         61 
 
      zdroje celkem                          27.503                  26.336         1.167 
      čerpání                                     27.475                  26.336         1.139 
      rozdíl                                              28                           0              28 
 
      K překročení čerpání prostředků na platy krytého z fondu odměn došlo   
      v souvislosti s naplňováním ustanovení nového zákoníku práce platného od 
      1.1.2007, ve kterém byla změněna některá pravidla v odměňování a která  
      nebyla zřizovatelem zohledněna při stanovení závazného objemu mzdových  
      nákladů.  
      Nedočerpání prostředků u ostatních osobních výdajů bylo způsobeno tím, že 
      některé sjednané práce na dohodu nebyly provedeny v plném rozsahu do  
      konce roku 2007 a budou dokončeny až v průběhu následujícího roku. 
 
5. Výzkum a vývoj 

V roce 2007 bylo vynaloženo na výzkum a vývoj celkem 2.501 tis. Kč, z toho 
70 tis. Kč na financování investičního majetku, pořízeného v souvislosti 
s řešením projektů. Z celkové částky tvořil institucionální výzkum financovaný 
z veřejných zdrojů 2.100 tis. Kč a 401 tis. Kč tvořily prostředky Grantové 
agentury ČR. Řešení institucionálního výzkumného záměru pod názvem Vznik 
a formování sbírek Moravské galerie v Brně je situováno na období let 2005 – 
2011 a zahrnuje deset samostatných okruhů řešených cílů. Grantový projekt 
GAČR s názvem Školy a styl v raně barokní italské kresbě z českých a 
moravských sbírek je tříletý a to na léta 2006 – 2008. 

 
6. Účelové prostředky vynaložené v roce 2007 na financování reprodukce 

majetku : 
investiční prostředky ISO                                               1.324 tis. Kč 
SUV rekonstrukce vily Jurkoviče v Brně                       2.840 tis. Kč 
výstavba depozitářů v Řečkovicích                              34.895 tis. Kč 
investiční prostředky grantů                                                70 tis. Kč 
c e l k e m                                                                      39.129 tis. Kč 

 



5. 
 

7. Moravská galerie v Brně není ze zákona oprávněna poskytovat a tudíž 
neposkytuje dotace ani finanční výpomoci. 

 
8. V roce 2007 galerie dočerpala prostředky grantu Evropské komise z programu 

CULTURE 2000 na dokončení a vyúčtování projektu „Poselství barev, tvarů a 
myšlenek“ ve výši 406 tis. Kč. 

 
9. Spolupráce se zahraničím: 

Moravská galerie v Brně je institucionálním členem ICOM – Mezinárodní rady 
muzeí, přidružené organizace UNESCO a to prostřednictvím její české 
pobočky – Českého výboru ICOM. Členský příspěvek v roce 2007 činil  
19.300 Kč. Přínosem členství v této instituci je zejména  zprostředkování 
kontaktů se zahraničními kolegy v různých oborech muzejní práce, účast na 
mezinárodních konferencích, podpora mezinárodních aktivit pořádaných 
galerií v tuzemsku i v zahraničí. V roce 2007 obdržela galerie z prostředků 
ICOM příspěvek na účast pracovníků galerie na mezinárodní konferenci o 
muzejnictví konané ve Vídni ve výši 50 tis. Kč. 
 
V roce 2007 se MGB stala účastníkem projektu Muzeum bez hranic-virtuální 
internetové muzeum. Partnerem je Museum With No Frontiers jako nezisková 
organizace se sídlem v Bruselu, podporovaná z fondu EU. Projekt je zaměřen 
na barokní umění s cílem virtuální formou představit široké veřejnosti 
specifika barokní kultury a pomoci jejímu porozumění. Program MBH přispívá 
ke vzájemnému poznávání kultur, evropské integraci a spolupráce na poli 
umění. Českou republiku v tomto projektu zastupuje Moravská galerie v Brně. 
Doposud se na programu MBH podílely instituce z 22 zemí Evropy, Severní 
Afriky a Blízkého Východu. Poslední projekt se týkal islámského umění ve 
Středomoří. V roce 2007 uhradila galerie členský příspěvek ve výši 79 tis. Kč. 

 
10. V roce 2007 bylo vynaloženo na financování zahraničních služebních cest 

celkem 416 tis. Kč a uskutečněno bylo 75 zahraničních pracovních cest. 
Obsahem těchto cest bylo plnění výzkumných záměrů institucionálního grantu, 
projektu GAČR, Muzea bez hranic, spolupráce se zahraničními galeriemi, 
především se Slovenskou národní galerií na výstavních a výzkumných 
projektech, MAK ve Vídni při spolupráci na činnosti muzea J. Hoffmanna 
v Brtnici apod. Další zahraniční služební cesty byly uskutečněny v souvislosti 
s realizací výstavních projektů jako například Plakátová tvorba A. Muchy 
v Japonsku, České a slovenské sklo v exilu, Slovenský mýtus, Andy Warhol 
apod. 

                       Tři pracovníci Moravské galerie v Brně se v srpnu 2007 zúčastnili mezinárodní       
                       konference pořádané ICOM ve Vídni na téma „Muzejní a světové kulturní  
                       dědictví“. 
 

11. V roce 2007 byly galerii přiděleny systémově určené investiční prostředky  
ve výši 3.369 tis. Kč, určené na rekonstrukci vily D.S. Jurkoviče v Brně. 
Vzhledem k tomu, že tato částka nebyla plně vyčerpána, byl zřizovatel 
požádán o převod nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu KM v částce 
529.512 Kč k využití v roce 2008. K nedočerpání došlo z důvodu vázání těchto  



6. 
 
prostředků jako spoluúčast státu na financování rekonstrukce vily z prostředků 
Norských fondů, o kterých dosud nebylo rozhodnuto. 
 
V roce 2007 nečerpala galerie žádné prostředky z rezervního fondu zřizovatele. 

 
12. Přehled hospodářských a jiných činností : 

V souladu s obsahem zřizovací listiny provádí Moravská galerie v Brně tyto 
další činnosti : 

- umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních   
      akcí 
- vybírá poplatky za pořizování kopií, dokumentů apod. 
- prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující 

předmět činností 
- pronajímá dočasně nevyužité prostory v objektech, k nimž má 

právo hospodaření 
- poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, 

učeben a laboratoří 
- poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek 
- zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. 

 
13. Zdůvodnění vyrovnaného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši 5.138 Kč 

je podrobně uvedeno v odstavci g) bod 2. této zprávy. 
 

h) Hlavní skupinou příjemců služeb galerie je široká laická i odborná veřejnost,  
studenti uměleckých škol, zahraniční návštěvníci apod. Zvláštní zřetel galerie věnuje 
dětem, mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. 

 
i) Obecné informace o Moravské galerii v Brně je možné vyhledat na webových  

stránkách galerie a Města Brna. Aktuální obsah činnosti je pravidelně zveřejňován na 
tištěných dvouměsíčních programech, které jsou distribuovány na veřejně přístupná 
místa, další informace zájemci najdou také v kulturních měsíčnících. 

 
 
       V Brně dne 29.2.2008 
        Zpracovala: Ing. Marie Kočařová 
                            vedoucí ekonomického oddělení 
 
        Součástí zprávy jsou následující přílohy: 

- základní personální údaje organizace 
- přehled rozepsaných závazných ukazatelů 
- roční účetní závěrka za rok 2007 

 
 
 
 
 
                                                                               Marek  P o k o r n ý 
                                                                      ředitel Moravské galerie v Brně 



Příloha č. 1 k Roční zprávě dle vyhl. Č. 323/2005 Sb. 
 
 
Název zpracovatele :          Moravská galerie v Brně 
 
 

Základní personální údaje 
 
 

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2007 
 
věk muži ženy celkem % 
Do 20 let 
21 – 30 let  
31 – 40 let 
41 – 50 let 
51 – 60 let 
61 let a více 

    
    2 
  22 
  12 
  15 
  20 

 
  12 
  27 
  14 
  24 
  14 

 
   14 
   49 
   26 
   39 
   34 

 
  8,7 
 30,2
 16,1
 24,1
 20,9

celkem   71   91   162 100,-
       % 43,8 56,2 100,-  
 
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2007 
 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 
vyučen 
střední odborné 
úplné střední 
úplné střední odborné 
vyšší odborné 
vysokoškolské 

   6 
  17 
   4 
   0 
 28 
   1 
  15 

   9 
  13 
   0 
   0 
  39 
   2 
  28 

   15 
   30 
    4 
    0 
   67 
    3 
   43 

  9,3 
 18,5 
   2,5 
   0 
  41,3
   1,9 
 26,5 

celkem   71   91  162 100,-
 
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2007 
 
 Celkem 
průměrný hrubý měsíční plat 15.676 Kč
 
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů v roce 2007 
 
 počet 
nástupy   28 
odchody   15 
 

 
 

 
 

  
 



2. 
 

 
 

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců 
stav k 31.12.2007 
 
doba trvání počet  % 
do 5 let 
do 10 let 
do 15 let 
do 20 let 
nad 20 let 

  15 
  21 
  22 
  45 
  59 

  9,3 
 12,9 
 13,5 
 27,8 
 36,5 

celkem 162 100,- 
 

6. Jazykové znalosti zaměstnanců – nesleduje se 
 
 
 
 
Příloha č. 2 k Roční zprávě dle vyhl. č. 323/2005 Sb. 
 
 
Název zpracovatele :  Moravská galerie v Brně 
 
 
 
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 
 
 
 
ukazatel rozpočet 

schválený
rozpočet 
po změnách

skutečnost

příspěvek na provoz celkem 
z toho: 
platy zaměstnanců 
ostatní osobní náklady 
přepočtený počet zaměstnanců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60.332 
 
 25.600 
      490 
      140 

  71.481 
 
  26.014 
    1.167 
       140 

  71.481 
 
  26.075 
    1.139 
       140 

v tis. Kč 
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