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ÚVOD 
 
 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. 
Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 
689. 
   Tato zpráva o činnosti za rok 2005 je zpracována podle osnovy obsažené ve Směrnici č.7 Rady 
Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem a obchodních společností 
založených krajem. 
 
 
 

I. KULTURNÍ ČINNOST  
 
Kulturní činnost muzea se rozděluje na 5 oblastí: výstavní, lektorskou, sbírkotvornou 
vědeckovýzkumnou a spolupráce s badateli. 
 
 
1. Výstavní činnost 
 
Stálá expozice muzea: 
V současné době je v RMaG v Jičíně 7 stálých expozic a to: 1. Vlastivědná expozice – jičínský region od 
pravěku po současnost s množstvím interaktivních předmětů, které umožňují návštěvníkům poznávat i 
formou zážitku a aktivních společenských vztahů. 2. Terče jičínských ostrostřelců, 3. Konferenční sál, 4. 
Katedrála uprostřed krajiny – s propojením panské oratoře k výhledu do kostela Sv. Jakuba Většího, 5. 
Valdštejn a jezuité, 6. Muzejní herna a dílna 7. Příroda Jičínska. Expozice muzea v soudobé interaktivní 
podobě funguje od roku 2002. V roce 2005 prošlo expozicí muzea 8 303   návštěvníků. 
Novou součástí expozice, která byla otevřena v červnu letošního roku, je "Zámecké loutkové divadlo". 
Netradiční formou se jím představuje historická událost přímo spojená s místem této prezentace – 
jičínským zámkem -  příběh o Elišce Kateřině Smiřické.  
 
Výstavy: 
 
Výstavy se v muzeu konají ve dvou výstavních prostorách. 
 
Výstavní chodba má plochu 47 metrů čtverečních. V této prostoře se konají výstavy regionálních autorů 
menšího rozsahu, výstavy tvořené exponáty pocházejícími ze sbírek muzea a výstavy, jejíchž autory jsou 
odborní pracovníci muzea. V roce 2005 navštívilo výstavy ve výstavní chodbě muzea 3 792 návštěvníků. 
 
V roce 2005 zde proběhly tyto výstavy: 
 
13.1. – 20.2. 2005 – Pravoslav Prokeš – fotografie regionálního autora 
  3.3. - 24.4. 2005 – Papírová platidla – z fondu numismatiky RMaG 
28.4. – 27.5. 2005 – Významná ptačí území české republiky – putovní výstava informující o   
                                  soustavě chráněných území NATURA 2000 
  9.6. -  25.9. 2005 – Kouzlo fotografie – interaktivní výstava starých fotoaparátů jičínského 
                                  sběratele 
 1.10. - 13.1. 2005 – Čarování se sklem – A. Dostálová – skleněné figurky, K.Dohnalová -    
                                  vitráže 
24.11. – 25.1. 2005 – Otevřeme památníček : historie a vývoj památníků 
 



 
Galerie má rozlohu 270 metrů čtverečních. Konají se zde rozsáhlejší výstavy regionálních umělců i 
umělců celorepublikového významu. Oblíbené jsou i výstavy zaměřené tematicky, tvořené vlastním 
fondem i předměty zapůjčenými od jiných muzeí, galerií či soukromých sběratelů. 
 
V roce 2005 se v galerii RMaG v Jičíně konaly tyto výstavy:  
 
11.2.-13.3.   2005 -  Eva Kubínová – regionální výtvarnice 
13.3.-  1.5.   2005 -  Jindřich Procházka – představení životního díla malíře Jičína 
  7.5.- 29.5.  2005 -  RNDr. Zdeněk Mrkáček – fotografie s přírodní tematikou 
  2.6 - 26.6.  2005 -  Martin Janíček   - konceptuální výstava 
  2.7.- 25.9.  2005 -  Schoda Ludus – KVAPALINY – interaktivní výstava, fyzikální zákony 
7.10.- 30.10.2005 -  Jaroslava Solovjevová – malířské dílo 
4.11. - 27.11.2005 -  Zdeněk Šindlar – grafiky, kresby, architektonické návrhy 
7.12 -  29.1.  2005 -  Vánoce na kolotoči – andělská zvonění, kolotoče a houpací koníci 
 
Výstavy v galerii shlédlo v roce 2005 celkem 10 200 návštěvníků . 
 
Kromě těchto výstav pořádalo RMaG jednu výstavu v zahraničí. Jednalo se o výstavu v nizozemském 
Wijk bij Duurstede, který patří mezi družební města Jičína. Cílem výstavy bylo seznámit obyvatele 
družebního města s jičínským regionem a to i interaktivní formou. Výstavu v Holandsku navštívilo cca 2 
100 návštěvníků. 
 
2. Lektorská 
 
Lektorská činnost pracovníků muzea se dělí na přednášky z daných oborů pro školy, pro veřejnost nebo 
přednášky tématicky vázané na probíhající výstavu a dále na ostatní kulturně výchovné akce. V loňském 
roce proběhlo celkem 24 přednášek z oboru archeologie a přírodovědy.  Mezi přednášky můžeme dále 
zařadit i 6 terénních exkurzí. Celkem přednášky vyslechlo 622 návštěvníků, exkurzí se zúčastnilo celkem 
273 dětí a dospělých. 
Jako samostatný typ přednášek můžeme uvést návštěvy s objednávající si speciální výklad v expozici. Tu 
vyslechlo v roce 2005 celkem  567  návštěvníků. 
Žáci I. Základní školy v Jičíně pracovali na projektu „Böhmen & Mähren a my, který připravil edukační 
pracovník spolu s historikem muzea. Výsledky byly zveřejněny na krátké výstavě v přednáškové 
místnosti zámku během května 2005.  
Trvalou nabídku muzea jsme obohatili o doprovodný program přírodovědné expozice „Krajina všemi 
smysly“, který vznikl v edukačním oddělení muzea. 
 
Přednášky a terénní exkurze: 
 
11.1. 2005 Chráněná území Jičínska 
14.1. 2005   Jak se dělá archeologie 
20.1. 2005  Nejnovější archeologické nálezy na Jičínsku v roce 2004 
21.1. 2005   Chráněná území Jičínska 
24.1. 2005   Chráněná území Jičínska 
25.1. 2005   Chráněná území Jičínska 
27.1. 2005   Pravěké a středověké nářadí 
  3.2. 2005   Struktura osídlení na Jičínsku v pravěku a starověku 
  8.2. 2005   Jak se dělá numismatika 
10.2. 2005   Biblická archeologie 
25.2. 2005       Co víme o sluneční soustavě? Prof. Kabeláč 
  3.3. 2005  Papírová platidla 



 4.3. 2005  Papírová platidla 
  7.3. 2005  Papírová platidla 
  8.3. 2005  Papírová platidla 
  9.3. 2005  Papírová platidla 
10.3. 2005  Papírová platidla 
14.3. 2005  Papírová platidla 
15.3. 2005  Papírová platidla 
16.3. 2005  Papírová platidla 
10.4. 2005   Archeologická vycházka Češov  
14 4. 2005   Exkurze do stanice pro handicapované živočichy (Libštát) 
14.4. 2005       Projekt Mariánská zahrada v RmaG Jičín – prezentace výsledků  projektu 
20.4. 2005    Krajina Jičínska a struktura osídlení 
20.4. 2005    Terénní exkurze na lokalitu, kde se provádí záchranné transfery obojživelníků (Lázně 

Bělohrad) 
21.4. 2005  Barokní kompozice Mariánské zahrady v RmaG Jičín 
21.4. 2005  Mgr.Lacina-  Ptačí území ČR 
26.4. 2005 Barokní kompozice Mariánské zahrady v obci Slatiny 
28.4. 2005  MVDr. Šoltys- Ptačí území Rožďalovické rybníky 
23.4. 2005  Archeologická vycházka Prachovské skály 
29.4. 2005 Barokní kompozice Mariánské zahrady v obci Bukvice 
  1.5. 2005 Barokní kompozice Mariánské zahrady pro ŘKC arciděkanství Jičín 
  5.5. 2005  RNDr. Mrkáček – Ptáci českého ráje 
  7.5. 2005  Archeologická vycházka Nadslav 
23.7. 2005 Pouť na Loretu  - barokní kompozice mariánské zahrady Veliš - Loreta 
20.8. 2005 Historie Jičínska (exkurze na hrad Brada – Continental Teves) 
  8.9. 2005 Dílna Zapomenuté hry u příležitosti festivalu Jičín-město pohádky 
17.9. 2005      Valdštejnova barokní komponovaná krajina - přednáška a vycházka 
19.9. 2005      Projekt Cestička do školy, jeho přednosti a limity - pro školy libereckého kraje 
20.9. 2005   Exkurze do stanice pro handicapované živočichy (Libštát) 
22.9. 2005      Alej z ánfasu a z profilu – aleje v barokním krajinném urbanismu 

Projekt Cestička do školy, jeho přednosti a limity - pro ekology pardubického 
                        kraje  
20.10.2005     O urbanismu Jičína a rychlostní silnici R 35 
  4.11.2005 Barokní kompozice Mariánské zahrady pro domov důchodců Milíčeves 
  7.11.2005  Přírodní prostředí a struktura osídlení Jičínska 
26.11.2005 Barokní kompozice Mariánské zahrady pro obec Češov 
 
 
Ostatní kulturně výchovné akce 
 
Ostatní kulturně výchovné akce jsou opět doplněním probíhající výstavy ( Malá škola fotografie), nebo 
jsou vázány na lidové zvyky vztahující se ke starým svátkům. Speciálním typem jsou pak tradiční akce 
typické pro naše muzeum ( Setkání kronikářů), nebo konající se ve všech muzeích (Muzejní noc, Dny 
světového dědictví). Těchto akcí se celkem zúčastnilo cca 450 návštěvníků. 
 
11.3. 2005  - Vynášení Morany 
17.3. 2005 -   Keltská hudba – J.Mazánek, Praha  
14.5. 2005  -  Muzejní noc – netradiční prohlídka muzea 
24.6. 2005  -  Svatojánská noc -  noční prezentace Valdštejnovy komponované krajiny 
21.4. 2005  -  Setkání kronikářů jičínského okresu 
23.7. 2005  - Nokturno pro Elišku Kateřinu Smiřickou - představení loutkového divadla 
13.9. 2005 -  Malá škola fotografie – kursy fotografického řemesla pro vybrané žáky  



                      jičínských škol 
23 8. 2005 -  Představení o Elišce Kateřině výsledek kursu ZUŠ Modřany – Robousy a Jičín 
27.9. 2005 -  Dny světového dědictví 
 
V průběhu celého roku s výjimkou prázdnin je v prostorách muzea jednou týdně otevřena „Dřevěná 
dílna“, manželů Lhotákových, kde je dětem nabídnuta možnost seznámení se s výtvarnou prací se 
dřevem.  
 
3. Sbírkotvorná činnost: 
 
Hlavní náplní muzea je činnost sbírkotvorná. Jejím cílem je získávání dalších předmětů do sbírky našeho 
muzea, restaurování, inventarizace a   revize  předmětů již zapsaných ve sbírkách muzea a zapůjčování 
předmětů z našeho fondu jiným organizacím k badatelským i výstavním činnostem.  
 
Počet evidenčních čísel zapsaných za rok 2005 činil 531, z toho 424 přírůstková kniha centrální a 107 
sbírkový fond knihovny. Z toho  257 př.č. tvořili dary, 114 př.č. nákup, 49 př.č. starý sbírkový fond a 111 
př.č. vlastní sběr ( archeologie).  
U 5 506 předmětů byla provedena inventarizace. 
Celkový počet zrestaurovaných předmětů byl 66, z toho 6 ks konzervátorská dílna dřevo, 38 ks 
konzervátorská dílna kov, 22 ks textil.  
857 kusů jsme v minulém roce zapůjčili jiným organizacím, z toho 834 ks k účelům výstavním, 3 ks 
k účelům badatelským. 153 ks předmětů si vypůjčila naše organizace a to k účelům  výstavním. 
 
 
4. Vědeckovýzkumná činnost 
 
V roce 2005 byly zahájeny nebo pokračovaly následující  výzkumné úkoly vRMaG Jičín: 
 
- Letecká prospekce území – archeologem muzea 
- Monitoring líhnišť pro plazy 
- Pokračování výzkumu dvou tůní s ČSOP Křižánky 
- Příprava publikace Historický atlas měst a obcí – Jičín (vydání v r. 2006) 
- Názvosloví, lokalizace a zmapování studánek a pramenů na území Mariánské zahrady 
- Lidové zvykosloví na Jičínsku a v užším Podkrkonoší – obyčejová tradice s postižením   
   vývojových změn ( se zřetelem na oslavy Svatojakubské noci na území Mariánské zahrady) 
- Zvony – pokračující pasportizace zvonů v okrese Jičín 
- Výzkum území tzv. Mariánské zahrady  - pasportizace údajů archeologie, historie, 
   etnografie, botanika zoologie, dějiny umění – zpracování grantu Mariánská zahrada 
 
 
5. Badatelé 
 
Regionální muzeum a galerii navštívilo 91 badatelů,  z toho knihovnu 41, archeologický fond 2 a 
fotoarchív 38, přírodovědný fond 10. 
Hlavním tématem, který badatelé zajímá je regionální literatura a noviny vycházející v regionu. Dále je 
hojně navštěvován rozsáhlý fotoarchív. Zde jsou vyhledávány fotografie zobrazující kulturní i přírodní 
památky jičínského regionu.  
Badatelé navštěvující muzeum jsou z větší části tvořeny studenty pátrajícími po informacích pro   
bakalářské  i  diplomové  práce,  dále   muzeum   navštěvují   pracovníci  městské  správy (památkáři), 
kronikáři ( informace o obcích) a odborníci z jiných pracovišť ( např. Herbář – botanický ústav AV a 
botanické fakulty různých univerzit).  



Komentář ke kulturní činnosti RMaG v Jičíně v roce 2005 
 
Počet kulturních akcí v roce 2005 odpovídal rokům předcházejícím. Stejně jako v roce 2004 proběhla 
v muzeu řada přednášek z oboru archeologie a  přírodovědy.Bohužel v druhé polovině roku 2005 jsme 
ztratili možnost využívat přednáškovou místnost. Ta byla městem přebudována na učebnu, kterou 
využívá nově vzniklá fakulta a lidová škola umění. Momentálně jednáme o možnosti využít učebnu 
alespoň 2 týdně pro přednášky muzea.     
   Přibližně stejný byl v roce 2005 i počet badatelů navštěvujících muzeum a oblast jejich zájmu.   
   Novou věcí oproti roku 2004 bylo rozšíření expozice o divadélko. Jeho otevření a představení veřejnosti 
bylo pěkným doplněním tradiční oslavy Svatojánské noci. 
     Naprostou novinkou v činnosti našeho muzea bylo pořádání  výstavy zahraniční. Díky ní navázalo 
naše muzeum pěkný vztah se zahraničním partnerem.  
    Návštěvnost muzea vzrostla v roce 2005 oproti roku 2004 o 2,5  % Prvním důvodem tohoto nárůstu je 
atraktivnost výstav probíhajících v letním období a kolem Vánoc. Za druhé došlo k nárůstu i počet 
návštěvníků z řad žáků a studentů jičínských škol. Muzeum totiž uzavřelo se školami smlouvu o 
předplatném, která umožňuje pedagogům účelněji využít prostory muzea pro výuku. 
    Poslední činnost muzea – sbírkotvorná  - odpovídala opět letem předcházejícím. Bohužel muzeum 
nedisponuje dostatečnými financemi na větší nákupy sbírkových předmětů. Počet sbírkových předmětů 
tak stoupá především v oboru archeologie, který v podstatě jako jediný může být rozšiřován vlastním 
sběrem. 
   Potěšující je zvyšující se počet zapůjčených a vypůjčených exponátů. To dokladuje fakt, že se v případě 
našeho muzea jedná o živou sbírku, se kterou se neustále pracuje a která je využívána pro výchovu a 
informovanost obyvatelstva.   
 
 

II. PERSONÁLNÍ OBLAST  
 

1.  Stanovený specifický ukazatel pro rok 2005: 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 17 
 

2. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok: 19,559 
Skutečný fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2005: 19 
Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl za rok 2005 překročen z důvodu 2 
pracovnic na mateřské dovolené a přijímaní výpomoci v období dovolených. 
 

3. Struktura zaměstnanců ke konci roku 2005: 
 
a) dle vzdělání:    vysokoškolské magisterské a vyšší:            8 
                             vysokoškolské bakalářské:                          0 
                             úplné středoškolské:                                    6 
                             střední odborné učiliště                               4 
                             základní:                                                      1 
 
b) dle věku:         20 – 30 roků                                                 3 
                            30 – 40 roků                                                 2 
                            40 – 50 roků                                                 7  
                            50 – 60 roků                                                 4 
                            60  a více roků                                              3        
      
c) dle druhu vykonávané práce:  odborná a lektorská:                                        8      
                                                    ekonomicko-správní a organizační                  2 
                                                    technické zabezpečení, restaurátorství             4,5 



                                                    úklid,dozor při výstavách, průvodcovství        4,5 
d) dle zdravotního stavu              se změněnou pracovní schopností:             0 
 

4. Stavy zaměstnanců: 
 
V průběhu roku 2005 ubyli 2 a přibyl  1 zaměstnanec. 
 
Jednalo se v prvním případě o odchod na mateřskou dovolenou a ve druhém případě o úmrtí 
pracovnice (prosinec 2005). Na uvolněné místo  bude přijat zaměstnanec v březnu 2006. Jako 
náhrada za pracovnici na mateřské dovolené byl do pracovního poměru přijat 1 pracovník. 
 
5. Průměrná platová třída za celý rok: 9,05 

Průměrný platový stupeň za celý rok:  8,61 
 

6. Průměrné mzdy za rok 2005: 
Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance:      15 158,-Kč 

                Celkem čerpáno mzdových nákladů :    3 286 900,-Kč 
               z toho na platy                                          3 124 570,-Kč 
 

III.   HOSPODAŘENÍ 
 

1. Výnosy 
 
                                                        rok 2005          rok 2004 
602 za poskyt. služby                58.017 186.136 
604 drobný prodej              188.361 142.969 
642   0 0 
644 úroky 541 696 
649 vstupné muzeum 284 881 315 575 

  vstupné galerie 276 825 167 785 
  archeologický dohled 268 084 293 830 
  ostatní 366 875 356 160 
  mezisoučet           1.196.665 1.133.350 

648 použití spon. Daru              174.574 75.000 
691 příspěvek od zřizovatele 5 950 000 5 927 000 

  příspěvek úřadu práce 64 535 79 845 
  dotace ze st. Rozpočtu 0 33 000 
  mezisoučet           6.014.535 6.039.845 
  výnosy celkem        7.632.693 7.577.996 
 
 
 

2. Náklady 
 

Náklady rok 2005 rok 2004 
účet text Kč Kč 
501 noviny, časopisy,knihy 26 751 47 366 

  úklidové prostředky 13 107 13 735 
  kancelářské potřeby 68 672 77 086 
  DHIM do 40 000 27 447 62 910 



  ochranné pomůcky 5 669 4 110 
  nákup sbíkového předmětu 8 972 130 000 
  tisk plakátů a pozvánek 55 510 66 048 
  ostatní režijní materiál 241 010 269 737 
  mezisoučet 447.137 670.992 
504 prodané zboží 128.873 97.165 
503 PHM 73.129 79.438 
502 spotřeba EE 336 169 309 855 

  topení muzeum 411 266 423 469 
  plyn depozitář Robousy 57 771 30 046 
  ost. nakup. náklady kotelny 38 637 0 
  mezisoučet 843.844 763.370 
511 opravy a udržování 96 672 38 512 

  revize 20  076 19 988 
  mezisoučet 116.748 58.500 
512 cestovné 77.200 29.274 
513 občerstvení 9.233 7.100 
518 nájemné muzeum 373 128 343 281 

  telefony 62 927 71 507 
  nájem za garáže 15 600 11 200 
  výlepy plakátů 46 663 55 804 
  dopravné 84 762 38 238 
  ostatní nakupované služby 587 921 564 617 
  mezisoučet 1.171.001 1.084.647 
521 platy 3 274 067 3 124 569 

  OON 57 306 162 330 
  CVS služné 0 9 017 
  mezisoučet 3.331.373 3.295.916 
524 zákonné pojistné 1.160.326 1.113.243 

  pojistné zaměstnanců 9  282 10 512 
  příděl so FKSP 65 487 58 033 
  mezisoučet 74.769 68.545 
528 náklady CVS 0 55.545 
538 ostatní poplatky 100 0 
542 ostatní pokuty a penále 490 508 
543 odpis nedob. Pohledávky 0 17.092 
545 kursové rozdíly 3.057 0 
549 poplatky KB, ost. náklady 26.362 24.826 
551 odpisy 167.520 143.279 
548   1.531 260 

  Náklady celkem 7.632.693 7.509.721 
 
 
 
Rozdíl mezi náklady a výnosy činil v roce 2005    0,- Kč. Se souhlasem zřizovatele byl použit rezervní 
fond pro provozní náklady muzea ve výši 84.576,27 Kč. Již v průběhu roku 2005 v důsledku zvýšení 
cen energií, služeb atd.. organizace předpokládala nedostatek finančního krytí provozních nákladů.  
 
 
3. Finanční majetek 



 
K 31.12. 2005 má organizace : 
na běžném účtu  KB 465.004,46 Kč 
valutový běžný účet KB  11,31 Kč 
FKSP 39.282,00 Kč 
pokladně 12.992,00 Kč 
val.pokladna 109,08 Kč 
cenin:   
stravenek  16.574,00 Kč 
známek 229,50 Kč 
  
4. Dotace ze státního rozpočtu  v roce 2005: 
 
Na nově vytvořené pracovní místo edukátora v roce 2004 získala organizace příspěvek od Úřadu práce 
Jičín ve výši 6615,-Kč měsíčně. Dle smlouvy je příspěvek poskytován až do září tohoto roku. Jednalo se 
o pracovnici – absolventku VŠ, která od 1.12.2005 nastoupila řádnou mateřskou dovolenou. 
 
 
5. Investice 
Neprobíhají žádné rozpracované investiční akce. 
V roce 2005 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek . Organizace nakoupila  drobný hmotný 
majetek,  který je uveden v následující tabulce: 
 
Drobný hmotný majetek z provozu do Kč 40000: 
 tiskárnu k PC 3.221,00  
 dřevění regály sklad 7.438,00  
 řezačka papírů 4.391,00  
 digi fotoaparát 6.108,00  
 diktafon 2.010,00  
 scaner 4.279,00  
 zrcadlové dioráma lip.alej a  15.000,00  
 kostel sv. Jakuba   
 zrcadlové dioráma s his.krajin 10.000,00  
 figurína selky 9.025,00  
 Kostky 12 ks –podložka 6.320,00  
 3ks periskopů 10.500,00  
 součet 78.292,00  
 
 
 
7. Zakázky 
 
V roce 2005 organizace provedla technické zhodnocení stávajícího bezpečnostního systému muzea a 
galerie, na které byly poskytnuty finanční prostředky z fondu reprodukce zřizovatele. Jednalo se o částku 
166 769,-Kč. Tyto úpravy byly vyvolány celostátní úpravou používaných frekvenci zabezpečovacích 
systémů pro potřeby Policie České republiky.   
 
 
 
 
 



IV.  AUTOPROVOZ 
 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vlastní 2 osobní automobily: Škoda – Forman 135, rok výroby 
1993 a Renault Expres 1,9D, rok výroby 1995. Automobil Forman používá především archeolog muzea a 
částečně oddělení ochrany přírody a krajiny. Renault je využíván ostatními odděleními muzea; vzhledem 
k tomu, že se jedná o typ kombi, jsou v něm převáženy i výstavy a sbírkové předměty menších rozměrů. 
 
 
Renault, SPZ:  JCD  74-55 
 
ujeté km za rok 2005: 8922 km 
spotřeba benzinu:633,46 l 
náklady na spotřebovaný benzín (naftu): 13 551,- Kč 
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 7,1 l/100 km  
skutečná průměrná spotřeba  6,5 l / 100 km 
 
Forman, SPZ: JCD 28-10 
 
ujeté km za rok 2005: 10 090 km  
spotřeba benzinu: 747,97 l  
náklady na spotřebovaný benzín: 19 076,- Kč 
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 7,3 l/100km 
skutečná  průměrná spotřeba 7,41 l / 100 km. 
 
Průměrná spotřeba automobilů zůstává stálá a vzhledem k opotřebovanosti a stáří obou automobilů je 
více než dobrá. 
Poznámka: 
Technický stav a jízdní vlastnosti vozidel jsou důvodem rozhodnutí RmaG Jičín je neprodávat jako ojeté, 
ale nadále udržovat jejich funkčnost drobnými průběžnými opravami. V horizontu příštích 2 – 3 (4?) roků 
však bude nutno pořídit vozidla nová, pokud dříve nenastanou neočekávané komplikace.  
 
 
 
Opravy: 
 
V roce 2005 jsme investovali do opravy a kontroly technické stavu  
automobilu Forman 6 765,-Kč, do oprav automobilu Renault 19 923,-Kč. 
 
 
 

V.    NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 
 

1.  Dlouhodobý hmotný majetek nebyl v roce 2005 pořizován 
Pozemky           21.295,70 Kč 
budovy                        10.742.215,20 Kč    
samostatné movité věci                    2 378.428,80 Kč 

 
 

2.  Drobný hmotný majetek 
 

tiskárnu k PC 3 221,00 



dřevění regály sklad 7 438,00 
řezačka papírů 4 391,00 
digi fotoaparát 6 108,00 
diktafon 2 010,00 
scaner 4 279,00 
zrcadlové dioráma lip.alej a  15 000,00 
kostel sv. Jakuba  
zrcadlové dioráma s  his.krajin 10  000,00 
figurína selky 9  025,00 
Kostky 12 ks -podložka 6 320,00 
3ks periskopů 10 500,00 
součet 78.292,00 

 
 

3.  Nákup sbírkových předmětů. 
 
Byla zakoupeny kopie leteckých snímků od Ministerstva obrany Praha v hodnotě  
8 970,- Kč. 
 
 

    4.  Pohledávky po splatnosti nebyly žádné. 
 

 
 

VI. TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ. 
 
FOND                                           zůstatek Kč 

fond rezervní 404.305 
fond reprodukce            0 
fond odměn   57.877 
FKSP    54.756 

   
Do fondu rezervního přešel příděl z hospodářského výsledku z roku 2004 ve výši  
54. 619,79 Kč. Dále do tohoto fondu byl převeden dar firmy Ronal 30 000,- a příspěvek města Jičína ve 
výši 60 000,- Kč, určený na výstavu ve holandském městě Wijk bij Duurstede.  
Použito bylo 84 576,27 Kč na zabezpečení provozu muzea  a 17 227,86 Kč bylo převedeno do fondu 
reprodukce.  
Částka 90 000,- Kč byla použita na činnost muzea a již zmiňovanou výstavu v zahraničí. 
 
Fond reprodukce je tvořen z účetních odpisů hmotného majetku. Z fondu reprodukce bylo provedeno 
technické zhodnocení bezpečnostního systému muzea a galerie ve výši 
166 769,-Kč. Toto finanční krytí bylo poskytnuto z fondu zřizovatele. Odvod do fondu reprodukce 
zřizovatele za rok 2005 činil 150 000,- Kč. 
 
Fond odměn byl navýšen o příděl hospodářského výsledku z roku 2004 ve výši  
13 655,-Kč a nebyl čerpán. 
 
Fond FKSP je tvořen 2% ročního objemu zúčtovaných platů a jejich náhrad. V průběhu roku je čerpán dle 
kolektivní smlouvy na příspěvek na stravování zaměstnanců a kulturní, rekreační a sportovní činnost 
zaměstnanců.   



 

VII. KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Plán a vyhodnocení kontrolní činnosti 
 
1. Kontrola finanční 
 
je součástí vnitřního řízení organizace při přípravě finančních operací před jejich schválením, při jejich 
průběžném sledování až do jejich konečného vypořádání a zaúčtování a následného prověření. 
Provádí ji ředitel, odpovědný vedoucí oddělení a pověření odpovědní zaměstnanci. Cílem je vytvářet 
podmínky pro účelné, hospodárné vynakládání finačních prostředků, včasné zjišťování a minimalizování 
finančních, právních, příp. dalších rizik a včasné odhalování případných nedostatků. 
Kontroly provádějí v průběhu celého roku podle časového hlediska jako: 

- předběžné: ředitel jako příkazce operace, ekonom jako správce rozpočtu odpovědný za  rozpočet 
organizace 

- průběžné:  pověření odpovědní zaměstnanci, u dokladů správce rozpočtu a samostatná                 
účetní odpovědná za účetnictví organizace 

- následné:  příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní 
 
Kontroly se provádějí z hlediska: 

- věcného: ověření věcné správnosti dodávky, její účelnosti a hospodárnosti v souladu s rozpočtem, 
-  formálního: ověření náležitosti účetních dokladů, oprávnění příkazce 
- číselného: kontrola správnosti účtovaných, proplácených částek a správnosti účtování sazby DPH 

ze strany dodavatele. 
 
2. Kontrola majetku, pohledávek a závazků 
provádí se jejich inventarizací, a to jednou ročně k 31.12.. Mimořádné inventarizace dle potřeby. 
 
3. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- kontrolu oprávněnosti zaměstnanců provádět specializované činnosti (řízení vozidla, sváření, 
elektrotechnické práce apod.) průběžně zajišťuje pověřený pracovník BOZP. 

4. Kontrola požární ochrany 
- kontrola celého objektu jednou za rok provádí  požární technik RMaG Jičín. 

 
5. Kontrola termínů revizí technických zařízení 

- revize hasících přístrojů, zabezpečovacího zařízení elektroinstalace – zajišťují průběžně 
pracovníci pověření BOZP a PO. 

6. Kontrola elektronického zabezpečení – průběžně: zabezpečena smluvně celková revize 1x ročně 
firmou FIDES. 
7. Kontrola vykonávané práce, kvality a rozsahu poskytovaných služeb veřejnost : provádí průběžně 
vedoucí oddělení a ředitel.  
8. Kontrola dodržování a využívání pracovní doby – provádí průběžně ředitel a ekonom. 

 
 
 
 
 

Vyhodnocení kontrolní činnosti: 
 
Vnitřní kontrolní systém je vytvořen dle potřeb a povinností organizace. Z hlediska účinnosti kontrolního 
systému jsou struktura a způsob provádění kontrolní činnost přiměřené rozsahu činnosti organizace.  



V oblasti finančních kontrol nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost 
organizace. Zjištěné drobné závady byly průběžně odstraňovány.  
Pro zkvalitnění provozní a finanční činnosti byla ke snížení rizik provedena úprava a doplnění směrnic.  
Z roční kontroly požární ochrany vyplynula potřeba provézt cvičnou evakuaci a to z důvodu složitosti 
evakuačních cest z některých prostor a záchrany fondů.  
Z roční kontroly bezpečnosti a zdraví při práci vyplynuly méně závažné nedostatky, které jsou průběžně 
odstraňovány. 

 
 

 

VIII. INVENTARIZACE 
1. Řádná inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2005. 
2. Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:  

předseda: Věra Šejnová 
členové:   Kateřina Sedláčková 
                Mgr. Petra Zíková 
Byly jmenovány 3 dílčí inventarizační komise. 
Inventarizace byla zahájena 25.11.2005 a ukončena 15.2.2006                                                             

3. Předmětem inventarizace byl následující majetek, pohledávky a závazky na účtech:                                         
                                                                   

4. Způsob provedení inventarizace : 
Fyzická kontrola hmotného majetku, peněžních prostředků v hotovosti a cenin. Dokladová 
inventura ostatního majetku, pohledávek a závazků. Dokladová inventura budov a pozemků. 

5. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
6. Přehled řešitelných událostí: 

Byly určeny předměty ( viz. seznam), které pro svoji nefunkčnost nebo stáří jsou pro muzeum dále 
neupotřebitelné. 

 
Dne 22.2.2006 likvidační komise zhodnotila návrh předmětů určených k likvidaci a odpisu z evidence. 
Členové této komise jsou: K.Sedláčková, J.Smutná, P.Zíková. 
 
Seznam vyřazeného majetku: 
 
                Název           inv.č.           Zůst.cena                 Důvod vyřazení         Způsob vyř.stolní lampa            
10059 165,-                     neopravitelné             fyzická likvidace 
reprodukce Rousseau    10063 135.-                     přebytečné                 fyzická likvidace 
reprodukce Paderlík      10065 88.-                       přebytečné                 fyzická likvidace 
reprodukce Utrillo         10067 135.-                     přebytečné                 fyzická likvidace 

nehmotný majetek                                                 31 020,00 Kč 
pozemky   21 295,70 Kč 
stavby (depozitář Robousy)                                10 742 215,20 Kč   
samostatné movité věci                                        2 378 428,80 Kč 
drobný hmotný majetek                                       2 478 209,57 Kč 
materiál na skladě                                                 82 693,04 Kč 
zboží na skladě                                                      702 511,84 Kč 
pohledávky 16 762,00 Kč 
poskytnuté zálohy (energie)                                  269 420,00 Kč 
pokladna     13 101,08 Kč 
ceniny    16 803,50 Kč 
běžný účet                                                             465 361,72 Kč 
FKSP        39 281,32 Kč 
závazky    13 800,00 Kč    



reprodukce Vlaminck    10069 180.-                     přebytečné                 fyzická likvidace 
vozík na stěhování        10056 120.-                     neupotřebitelný          fyzická likvidace 
mezikroužek                 10259 210.-                    neupotřebitelný           fyzická likvidace 
reprodukční ramínko    10267 90.-                      neupotřebitelný           fyzická likvidace 
reproramínko Mag        10281 90.-                      neupotřebitelný           fyzická likvidace 
výměnná matice            10299 195.-                    neupotřebitelný           fyzická likvidace 
měch Pentacon,             20093 395.-                    neupotřebitelný           fyzická likvidace 
fotoaparát Exakta          20152 2920.-                   neupotřebitelný          fyzická likvidace 
dvojitá spoušť               10303 100.-                     neupotřebitelný          fyzická likvidace 
objektiv Flektogon       20331 2950.-                   neupotřebitelný          fyzická likvidace 
hledáček Prismo           20333 2750.-                   neupotřebitelný          fyzická likvidace 
cyklos                           20355 5010.-                   neupotřebitelný          fyzická likvidace 
mezikroužek                20367  390.-                     neupotřebitelný          fyzická likvidace 
blesk                             20378            3 280,-                  neupotřebitelné          fyzická likvidace    
stojan na mikrofon       20953 615.-                     neupotřebitelný          fyzická likvidace 
záclonové konsole         10070          260,-                    rozbité                         fyzická likvidace 
záclonové konsol           10071 260.-                    rozbité                         fyzická likvidace 
křeslo světlé čaloun      20011 480.-                    rozbité                         fyzická likvidace 
židle Kancelex,            20044  540.-                    rozbité                         fyzická likvidace 
židle Kancelex,            20046  540.-                    rozbité                         fyzická likvidace 
židle Kancelex             20049  540.-                    rozbité                         fyzická likvidace 
křeslo se 2 polšt.          20052                                         rozbité                        fyzická likvidace 
křeslo se 2 polšt.          20053                                         rozbité                        fyzická likvidace 
křeslo se 2 polšt.          20054                                         rozbité                        fyzická likvidace 
křeslo se 2 pošt.           20055  1920.-                rozbité                           fyzická likvidace  
vitrina skládací               20411                                       rozbité                      fyzická likvidace 
vitrina skládací              20412          3312,60.-               rozbité                      fyzická likvidace 
vitrina skládací              20417                                        rozbité                      fyzická likvidace 
vitrina skládací              20418           3803,40.-              rozbité                      fyzická likvidace 
stavební koza                 20791                                        rozbité                      fyzická likvidace 
stavební koza                 20792                                        rozbité                      fyzická likvidace 
stavební koza                 20793                                        rozbité                      fyzická likvidace 
stavební koza                 20794 1206.-                   rozbité                       fyzická likvidace 
stavební el. rozvaděč     20796 1130.-                   nefunkční                  fyzická likvidace   
kávovar Moulinex       . 20880 1090.-                   nefunkční                  fyzická likvidace   
vysavač Rowenta           20855          3600,-                   nefunkční                 fyzická likvidace 
vysavač Rowenta           20855          3600,-                   nefunkční                 fyzická likvidace 
varná konvice                20890 1140.-                   nefunkční                  fyzická likvidace   
varná konvice                20908 680.-                     nefunkční                  fyzická likvidace   
topné těleso                   20942 560.-                     nefunkční                  fyzická likvidace   
scanner Mustek              20930 7137.-                   nefunkční                  fyzická likvidace   
tiskárna Stylus Color     21037 2863.40.-              nefunkční                  fyzická likvidace   
automatická pračka 
TAMAT 500-1              ZP20/7        6050,-                    nefunkční                 fyzická likvidace 
video AVEX VM65      ZP25/5       15810,-                   nefunkční                 fyzická likvidace     
el. osušovač rukou       .20325 890.-                    zlikvidováno při celkové rekonstrukci 
sprchový kout               20353 2050.-                  zlikvidováno při celkové rekonstrukci 
el. zásobník vody         20354           2510.-                   zlikvidováno při celkové rekonstrukci 
obklady stěn  
v šatně galerie               20998 20956.-                 zlikvidováno při celkové rekonstrukci 
pult do šatny                 20999           11960,-                 zlikvidováno při celkové rekonstrukci 
dávkovač tekutého  



mýdla                             20897       1446.90.-                 zlikvidováno při celkové rekonstrukci 
televizor Anabela          10260 70.-                       převod do sbírkového fondu 
digitální fotoaparát  
Coolpix                          21082 7490.- 
Hodnota vyřazeného majetku ( vše PPS) činí celkem  91 114,30 Kč. 

IX. ZÁVĚR 
 
Plán kulturní činnosti byl ve svém obsahu i plánované míře naplněn; předsevzaté úkoly byly splněny, 
kromě následujících: Nebyl kvůli technickým překážkám vztyčen spolu s partnery RMaG kamenný 
monolit na Holém vrchu v Mariánské zahradě. Tato akce proběhne v roce 2006. Naproti tomu RMaG 
Jičín zpracovalo pro odbor územního plánu Městského úřadu Jičín na počátku roku 2005 původně 
neplánovaný územně plánovací podklad „Jičín – město čtyř krajin“; proti původnímu plánu byly též 
zpracovány a připraveny do tisku vzpomínky pamětníků, bývalých PTP z okresu Jičín. V důsledku 
tragického odchodu Dr. Dagmar Linkové nebyly dokončeny plánované úkoly z oboru etnografie. Zvýšila 
se návštěvnost galerie, roční návštěvnost přes10 000 návštěvníků nebyla zde dosud zaznamenána. 
Plán vědeckovýzkumné, sbírkotvorné a dokumentační činnosti byl splněn, na dlouhodobých úkolech 
práce plynule pokračovaly.  
 
Celkový počet návštěvníků 
Výstavy  muzea a galerie pořádané roku 2005 navštívilo 22. 467 platících návštěvníků 
Přednášek, vycházek, exkurzí a společenských akcí  (Svatojánská noc, muzejní noc, pouť na Loretu aj. se 
zúčastnilo cca 1 400 návštěvníků.  
Celkem se tedy jedná o cca 23. 800 aktivních zájemců o program RMaG Jičín 
 
Výsledek hospodaření  
Organizace za rok  2005 vykazovala hospodářský výsledek 0,- Kč. Již v průběhu roku 2005 organizace 
předpokládala nedostatek finančního krytí provozních nákladů z důvodů zvýšením cen energií, služeb 
atd.., a proto se souhlasem zřizovatele byl použit rezervní fond pro provozní náklady muzea.  V důsledku 
toho nevykazovala na konci roku 2005 organizace hospodářskou ztrátu. 
 
 
Stanovený závazný ukazatel rozpočtu organizace na rok 2005, a to příspěvek  na provoz  5 950 000,- Kč 
z rozpočtu zřizovatele byl naplněn. Stanovený odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ve výši  
150 000,- Kč byl odveden. 
 
Stanovené specifické ukazatele rozpočtu organizace na rok 2005 

- limit mzdových prostředků                                3 500 000,-Kč 
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců                     17 
- limit výdajů na pohoštění a dary                            7 000,-Kč 

nebyly překročeny; - v případě limitu na pohoštění a dary byla vyšší částka o 2.000 Kč uhrazena ze 
sponzorského daru organizaci. 
 
 
 
 
 
V Jičíně 1. března 2006     Jaromír Gottlieb                     

ředitel RMaG Jičín 
 
 
 
 


