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1 Úvod
Tato zpráva podává přehled o činnosti Oblastní muzeum v Děčíně příspěvkové organizace
v průběhu kalendářního roku 2020. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této
zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2020.

2 Základní údaje o organizaci
2.1

Základní údaje

Název:
Právní forma:
Zřizovatel:
Datum vzniku
Sídlo:
IČ:
Ředitel:

2.2

Oblastní muzeum v Děčíně
Příspěvková organizace územně samosprávného celku
Ústecký kraj
3. 2. 2004
Čs. mládeže 1/31, 405 01 Děčín IV
00360210
Ing. Vlastimil Pažourek

Předmět činnosti

Oblast činnosti organizace spočívá v těchto činnostech:
shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie zahraniční i
české provenience, zejména z území severních čech, se zvláštním zřetelem na celé povodí
řeky labe, především v oborech archeologie, etnografie, geologie, mineralogie, zoologie,
numizmatiky a dějiny umění a řemesel. tvořit sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní
koncepce sbírkotvorné činnosti. specializací muzea je vývoj lodní dopravy na labi.
spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.
ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, podle potřeby
obrazovou nebo zvukovou. sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich
poznatky o vývoji přírody a společnosti. tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou
dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat zejména
prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou
činností v české republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami, které jsou
určeny nejširší veřejnosti, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a
handicapovaným občanům.
provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru
muzeologie a ochrany sbírek.
zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané rovněž jinými subjekty v
české republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či preparování,
konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve
smyslu zákona č. 122/2000 sb. a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek
stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, který sama vydá.
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vydávat a veřejně šířit periodické i neperiodické publikace.
pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné
konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených
předmětů kulturní hodnoty.
pořádat kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní,
literární, filmové a multimediální). provádět přednáškovou a vzdělávací činnost.
spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.
vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně
přístupných prostor. umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcií.
vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizování kopií dokumentů,
poskytování fotografií, negativů a ektachromů. prodávat katalogy, upomínkové předměty a
další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových
předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a
videozáznamů. pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává
právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. poskytovat služby
konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. poskytovat reklamní služby
při zpřístupňování svých sbírek. zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy, a dále
poskytovat informační služby související s předmětem činnosti.
plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. poskytuje
standardizované služby podle zákona č. 483/2004 sb., ze dne 29. července 2004, kterým se
mění zákon č. 122/2000 sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 sb.. sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným
majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů.

3 Plnění věcných ukazatelů
3,1 Programy pro veřejnost
Návštěvnost

výkony muzea
počet návštěvníků aktivit muzea
návštěvnost výstav v muzeu
z toho neplatících
kulturně výchovné akce
v tom přednášky
programy pro školy a školky
hromadné akce

2019
11534
6854
1084

2018
10863
7495
1435

4680
583
2496
1524

3368
415
1311
1240

Počty akcí
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výstavy
počet výstav
z toho cizích

2019
29
19

2018
25
17

90
1
14
6
13
10
46

58
1
6
4
8
3
36

počty ostatních akcí
koncerty
hromadné akce pro veřejnost
vlastivědné vycházky
komentované prohlídky k výstavám
speciální dětské akce
z toho přednášek

Muzeum postupně rozšiřuje doprovodné aktivity – v minulém roce 2019 se podařilo rozšířit
hromadné prohlídky pro školy a školky i do Rumburku. Soustředili jsme se i nově na
hlavní letní program – v minulém roce to bylo Africké léto v Děčíně. Koncem roku jsme
zavedli pravidelný přednáškový cyklus v Rumburku. Dařilo se pořádání i hromadných akcí
pro veřejnost. U části z nich ani není evidována návštěvnost. Velký úspěch měl především
program kolem Remorkéru Beskydy ve spolupráci s Ředitelství vodních cest ČR i prezentace
vize muzea ve Varnsdorfu.
Ve Varnsdorfu muzeum vytváří zázemí pro Klub přátel muzea Varnsdorf, který mimo jiné
organizoval 16 přednášek a 4 výlety. Podobně funguje muzeum v Děčíně pro Spolek přátel
plavby a Českou numismatickou společnost
3,2 Publikační činnost
Muzeum Děčín – Oblastní muzeum v Děčíně vydává již od roku 1991 časopis pro vlastivědu
Děčínska a Šluknovska pod názvem „Děčínské vlastivědné zprávy“. V roce 2019 byla
redakčně připravena a vydána dvě čísla: DVZ č. 2/2018 a DVZ č. 1/2019.
Pobočka Varnsdorf pomohla Klubu přátel muzea Varnsdorf vydat vlastivědnou ročenku
„Mandava 2019“
V roce 2019 jsme navíc vydali publikace:
-

Eva Staňková: Tady byly doma – Umění českých Němců na Děčínsku mezi dvěma
světovými válkami – obsáhlý katalog k výstavě
Africký šperk ze sbírky Marie Imbrové – obsáhlý katalog k výstavě
Hrádek Varnsdorf – 115 let městské dominanty- ve spolupráci s městem Varnsdorf

3.3 Sbírky, dokumentace, restaurování
Sbírka Oblastního muzea v Děčíně je uložena v 12 depozitářích celkem ve třech budovách –
ve vlastní budově v Děčíně a v pobočkách muzea v Rumburku a ve Varnsdorfu. Sbírka,
zapsaná v Centrální evidenci sbírek (CES) pod evidenčním číslem MDE-002-05-10/15002,
obsahuje cca 235.540 sbírkových předmětů rozdělených do 25 podsbírek.
K 31. 12. 2019 bylo v CES zapsáno 73 104 (rok předtím 72 701 evidenčních čísel), z toho je
35 307 (rok předtím 35 007) evidenčních čísel evidováno v elektronické podobě.
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V roce 2019 bylo do sbírky získáno vlastním sběrem, nákupy a dary celkem 403 ks
sbírkových předmětů. Na nákupy sbírkových předmětů bylo použito 57 tis. Kč.
Prezentace sbírek – kromě vlastních výstav je formou on-line katalogu na webových
stránkách muzea (www.muzeumdc.cz) zveřejněno 1010 sbírkových předmětů.
V roce 2018 prošlo inventarizací celkem 20 430 sbírkových předmětů.
Restaurování sbírek – ve vlastní muzejní dílně bylo konzervováno celkem 44 sbírkových (v
minulém roce 82) předmětů
Mimo muzeum bylo provedeno smlouvou o dílo zrestaurování celkem 19 (v minulém roce
11) předmětů (podmalby na skle, jízdní kolo, obrazy atp.).
Zápůjčky sbírek – v roce 2018 zapůjčilo Oblastní muzeum v Děčíně celkem 206 sbírkových
předmětů do jiných muzeí a galerií a pro vlastní výstavy si vypůjčilo 99 předmětů od jiných
institucí a soukromníků.
Webové stránky Oblastního muzea v Děčíně (www.muzeumdc.cz) navštívilo 95 246 za rok
(v roce 2018 – 12 802, 2017 – 12 782), tzn. zhruba osmkrát více navštívení. Výsledek
ovlivnila změna systému správy stránek a hlavně změna stylu prezentace, propojení
internetových stránek s facebookem i velká snaha muzea. Tento rok počítáme ještě výrazně
vyšší zájem.
V roce 2019 bylo na opravu a udržování svěřeného majetku čerpáno 880 tis. Kč. Součástí
nákladů je i příspěvek na velkou údržbu od zřizovatele ve výši 700 tis. Kč na opravy
v budově muzea ul. Čsl. mládeže č.p. 1/31 (oprava vchodových dveří, dveří k výstavě
„Gotická plastika na Děčínsku“, dveřního schodiště, plynování krovů a na opravu
elektroinstalace ve výstavních prostorách v přízemí budovy) dle usnesení RUK
č. 024/53R/2018 ze dne 21.11.2018.
Jedná se o účet:
- Opravy – velká údržba – (696 tis. Kč) - opravy v budově muzea ul. Čsl. mládeže č.p.
1/31 (oprava vchodových dveří, dveří k výstavě „Gotická plastika na Děčínsku“,
dveřního schodiště, plynování krovů a na opravu elektroinstalace ve výstavních
prostorách v přízemí budovy.
- Oprava kancelářské techniky – 94 tis. Kč (59 tis. Kč v Děčíně a 35 tis. Kč pobočka
Rumburk).
- Opravy a udržování – stroje, přístroje a zařízení 14 tis. Kč (7 tis. Kč v Děčíně a 7 tis.
Kč pobočka Rumburk).
- Ostatní drobné opravy – (75 tis. Kč):
o Oblastní muzeum v Děčíně, p.o., Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín 2, oprava a
výmalba kancelářských prostor (4 tis. Kč), oprava elektroinstalace (10 tis. Kč),
oprava vodovodních baterií v 2. NP (6 tis. Kč), oprava zámků (4 tis. Kč),
oprava protipožárních dveří v údržbě (20 tis. Kč), oprava hasicích přístrojů (4
tis. Kč).
o v pobočce Rumburk, Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk: oprava hasicího
přístroje a oprava služebního WC, oprava TV do výstavních prostor –
Rumburská vzpoura (14 tis. Kč).
o v pobočce Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf: oprava kuchyňské desky
a vodovodní baterie, oprava hasicího přístroje (3 tis. Kč). Muzeum je umístěno
v náhradních prostorách, které jsou v majetku Města Varnsdorf.
o v pobočce Varnsdorf, Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf: oprava střechy (10 tis.
Kč).
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3.4)

Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace

V oblastním muzeu v Děčíně bylo v roce 2019 zaměstnáno 26 zaměstnanců, v pobočce
Rumburk 6 zaměstnanců (3 zaměstnanci na stálo) a v pobočce Varnsdorf 3 zaměstnanci.
a) dle náplně práce
Náplň práce

Počet
pracovníků

ředitel
účetní
výstavář
Vedoucí sbírk.odd. + kurátor
Vedoucí ekonom. ddd. + hlavní ekonom
Vedoucí propag. odd. + historik
pokladní
Kurátor sbírek
Konzervátor
průvodce
Správce majetku
dokumentátor
edukátor
Správce depozitáře
Pracovník vztahů k veřejnosti
archeolog
celkem

1
1
2
1
1
1
1
9
1
4
1
9
1
1
1
1
36

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 24,93.
b) dle struktury pracovněprávních vztahů
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr – plný úvazek
Pracovní poměr – zkrácený úvazek
DPP
DPČ

Počet pracovníků
18
18
25
0

Většina zaměstnanců, kteří mají v organizace zkrácený úvazek jsou již v důchodovém věku.
Další zaměstnanci o zkrácený úvazek požádali, někteří jsou zaměstnáni jen na 1 den v týdnu
z důvodu jejich specializace a využitelnosti pro organizaci. Úvazky zaměstnanců v daném
roce vycházejí z potřeb muzea včetně poboček, aby byl zajištěný plynulý chod a provoz jak
z ekonomického tak i odborného hlediska.
Na dohody o provedení práce jsou zaměstnávání zaměstnanci v době pracovní
neschopnosti, dovolené a pokrytí všech ročních směn pokladní v Děčíně, dále na akce
muzea, zajištění průvodcovské služby v době dovolených a nemoci jak v Děčíně, tak i
v pobočce Rumburk. Dále na instalaci výstav, zpracování projektů badatelských a výstavních
projektů. Zkrácený úvazek jsme řešili převzetí starší dokumentace archeologického výzkumu
na Mariánské louce s Mgr. Alešem Káčeríkem. Větší propagační projekt Africké léto
v Děčíně s afrikanistkou PhDr. Marii Imbrovou. Tvorbu a plnění dat internetových stránek
k projektu čeští námořníci s námořním historikem Aloisem Bělotou.
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3,5) Průměrná měsíční mzda
PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA

2018

2019

index

CELKEM

31239

33361

1,07

4 mHospodaření příspěvkové organizace – ekonomické
ukazatele
4.1

Výsledek hospodaření

Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Náklady celkem
Výnosy celkem
+zisk/-ztráta

2018

2019

18.095
18.095
0

19.571
19.700
129

Výsledek hospodaření v roce 2019 po zdanění činí zisk ve výši 128.574,84 Kč. Ve srovnání
s rokem 2018 je VH vyšší o 128.157,52 Kč. Z hospodaření roku 2019 nebyla vyčíslena
a zaúčtována daň z příjmu právnických osob.
Zisk za rok 2019 je však zkreslený vypořádáním od Magistrátu města Děčína, kdy
Oblastnímu muzeu v Děčíně zaniká oprávnění užívat místnosti jihovýchodního křídla
děčínského zámku na základě vyplacené částky ve výši 182.250,00 Kč za prostředky
vložené do projektové dokumentace. Pokud by naše organizace nezískala výše uvedené
prostředky, musela by čerpat rezervní fond.
Nerozdělený hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 128.574,84 Kč žádáme převést ve
výši 64.574,84 Kč do Rezervního fondu a ve výši 64.000,00 Kč do Fondu odměn.
Naše organizace neprovozuje doplňkovou činnost.
Viz. příloha č. 1 – Tabulka finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje
k 31. 12. 2019.

4.2

Veřejné zakázky

V roce 2019 naše organizace realizovala 2 zakázky v hodnotě nad 250 tis. Kč. První zakázka
byla nákup 8 ks solitérních sloupových vitrín s příslušenstvím v celkové výši 360.580,00 Kč
pro chystanou expozici Podmokly v 1. NP budovy v Děčíně. Na vitríny obdržela naše
organizace investiční dotaci ve výši 181 tis. Kč z Ministerstva kultury z programu 13451 –
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) – název akce D 2019
a 179.580,00 Kč bylo uhrazeno z účelově investičního příspěvku na vybavení odborných
pracovišť v budově muzea Děčín poskytnutého RÚK na rok 2019. Druhá zakázka se týkala
opravy dveřního provozního schodiště v kancelářském křídle budovy v Děčíně ve výši
298.749,00 Kč. Oprava byla hrazena z účelově určeného finančního příspěvku na velkou
údržbu poskytnutého RÚK na rok 2019.
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4.3

Čerpání účelových dotací

a) Neinvestiční dotace
Poskytovatel

Účel

Výše dotace

Čerpáno

RÚK
MK ČR

Velká údržba
Katalog

700 tis. Kč
67.620,00 Kč

700 tis. Kč
67.620,00 Kč

Poskytovatel

Účel

Výše dotace

Čerpáno

RÚK

Vybavení
pracovišť
Vitríny

740 tis. Kč

740 tis. Kč

181 tis. Kč

181 tis. Kč

b) Investiční dotace

MK ČR

5 Výsledky kontrol
V roce 2019 podléhala naše organizace 2 veřejnosprávním kontrolám a to ze strany Okresní
správy sociálního zabezpečení v Děčíně a Všeobecné zdravotní pojišťovny - pobočky Děčín.
Na základě provedených kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.

6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
V této oblasti jsme veřejností osloveni nebyly.

Počet
podaných Poznámka
informací

Informace dle zákona č. 106/1999
Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst.
1 písm. a)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18
odst. 1 písm. b)
Opis podstatných částí každého rozsudku
soudu (§ 18 odst. 1 písm. c)
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence (§18 odst. 1 písm. d)
Počet stížností podaných dle § 16a, důvody
jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
Další informace vztahující se k uplatňování
zákona o svobodném přístupu k informacím (§
18 odst. 1 písm. e)
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0
0
0
0

0

0
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