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I. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod v roce 2022 
 
V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod došlo v průběhu roku 2022 k několika personálním obměnám. 
Nastoupili noví kolegové, kteří posílili náš tým svým entuziasmem a nasazením a vlili do života muzea 
novou energii. Je milé vidět, že práce v muzeu stále láká a dokáže otevírat nové výzvy. Naše muzeum 
využilo roku mezi výročími slavných spisovatelů Karla Havlíčka Borovského (výročí 2021) a Jaroslava 
Haška (výročí 2023) k uskutečnění nevšedních výstav se zajímavými tématy. Jednou z nich byla 
výstava o havlíčkobrodské nemocnici (od května do září), druhou výstava Národnostní menšiny na 
Havlíčkobrodsku (od 14. října do konce roku). Obě výstavy přitáhly pozornost veřejnosti a do muzea 
zavítali noví návštěvníci zaujati daným tématem. Zároveň muzeum navazovalo na práci a témata 
předešlých let. Ve spolupráci s rakouskými kolegy se odehrál již 7. ročník tavby skla v replice 
středověké sklářské pece, na oplátku jsme navštívili repliku sklářské pece z doby římské v Elsarnu im 
Straßertal. V závěru roku jsme byli odměněny příznivou zprávou z ministerské kontroly našich sbírek. 
Děkujeme za podporu v roce 2022 zejména Kraji Vysočina, Městu Havlíčkův Brod, Nemocnici 
Havlíčkův Brod (a zvláště jmenovitě MUDr. Janu Betlachovi), rakouským kolegům z Elsarnu, jakož i 
dalším spolupracujícím organizacím a podporovatelům z řad veřejnosti. 
 

Za kolektiv pracovníků MVHB 
Mgr. Alena Jindrová, zástupce ředitele 
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II. Organizační struktura MVHB a její personální obsazení 
 
Mgr. Michal Kamp ředitel, kurátor podsbírek, historik, do 31. 1. 2022 
Mgr. Eva Fikarová zástupce ředitele, správkyně sbírek, kurátorka podsbírek, 

religionistka, ředitelka (od 1. 5. 2022), (od 1. 11. 2022 MD) 
Mgr. Alena Jindrová zástupce ředitele (od 1. 5. 2022), historička, kurátorka podsbírek 
Mgr. Josef Krpálek archeolog, kurátor podsbírek 
Dušan Naňák  kurátor podsbírek 
Mgr. Ondřej Neubauer knihovník, administrativní pracovník, historik (do 31. 8. 2022) 
DiS. Vendula Marková  edukátorka, grafička (od 1. 4. 2022) 
Bc. Veronika Kadlecová kurátorka podsbírek, spisová služba, pokladna (od 1. 9. 2022) 
Mgr. Martin Firon historik, kurátor podsbírek, správce CES (od 1. 7. 2022) 
Ing. Věra Šídlová ekonomka, personalistka 
Kamila Štellerová konzervátorka 
Bc. Marie Veverková průvodkyně 
Renata Nečasová průvodkyně 
Ladislava Ondráčková  uklízečka 
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III. Péče o sbírky muzejní povahy 

 
MVHB spravuje celkem tři sbírky, jejichž vlastníkem je Kraj Vysočina: 
- Sbírka Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod (kód MAH/002-05-13/240002) 
 - podsbírky: 9 – Archeologická 

13 – Numismatická 
14 – Militaria 
18 – Knihy (též „Sbírková knihovna“) 
25 – Jiná – Cín a barevné kovy 
25 – Jiná – Faleristika 
25 – Jiná – Karel Havlíček Borovský 
25 – Jiná – Keramika 
25 – Jiná – Medaile 
25 – Jiná – Nábytek 
25 – Jiná – Obrazy 
25 – Jiná – Odznaky 
25 – Jiná – Plastiky 
25 – Jiná – Porcelán 
25 – Jiná – Sklo 
25 – Jiná – Textil 
25 – Jiná – Varia 
25 – Jiná – Výroba a obchod 
25 – Jiná – Železo 

 
- Sbírka Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (kód PJH/002-05-13/241002) 

- podsbírky: 10 – Historická 
 
- Sbírka Městského muzea v Ledči nad Sázavou (kód MLS/002-05-13/242002) 

- podsbírky: 10 – Historická 
18 – Knihy (též „Ledečská knihovna“) 

 
III./1 Akviziční činnost 
 
Dary 
 

- soubor 10 ks členských průkazů, legitimací, ocenění zásluh, vyznamenání a čestných 

uznání včetně korespondence k nim z 2. poloviny 20. století (daroval P. Valeš) 

- fotografie Pevnostního dělostřeleckého pluku v Krakově (daroval S. Šíl) 

- kniha, 3 ks votivních obrázků, 45 ks socialistických vyznamenání, odznaků a medailí, 

57 ks pohlednic s tématem Havlíčkobrodska (daroval M. Firon) 

- soubor 11 ks tiskovin z 1. poloviny 20. století, soubor textilu (límce, krajky, lemovky), 

městský dracounový čepec (darovala E. Lásková) 

- model pamětní mince ke 200. výročí narození K. Havlíčka Borovského (daroval M. 

Barák) 

- 3 ks náhrdelníků z korálků, pánská cestovní sada na holení, 3 ks plechových 

lékárenských krabiček, 8 ks fotografií interiérů kostelů z okolí Havlíčkova Brodu, 8 ks 

pohlednic, 10 ks fotografií Německého Brodu s negativy (darovala J. Domkářová) 

- soubor 30 ks skla ze sklárny v Tasicích (darovala H. Borovská) 

- společenské šaty, secesní náhrdelník, medailonek, pamětní obrázek ze VII. sletu 

všesokolského v Praze, vějíř, kabelka (darovala J. Domkářová) 

- kabelka, 3 ks jehlic do vlasů, taneční pořádek a zástěra po Zdence Havlíčkové (E. 

Chalupová) 

 
Nákupy 
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- kniha Pověst o brodské smrti (prodal P. K. Novák) 

- firemní lahev značky Pachner (prodal J. Semerád) 

- skleněný pohár se jmény brodských občanů (prodal I. Dundáček) 

- časopis Nové pařížské módy, vzorník Gebrüder Zahn, fotoalbum moto-výletů, 

secesní fotoalbum, tištěné Národní album, vzorník skla Fine Bohemian Crystal Glass, 

secesní skříňka (prodala E. Lásková) 

- 2 ks skleněných plastik (Orteo a Calista) (prodal P. Hora) 

- dámský kožich, slunečník, pánské límečky, pytlík hracích kuliček, rtěnka, 3 ks 

dámských klobouků, pánská noční košile, krajkové šaty, dámská noční košile, 

archiválie k havlíčkobrodskému loutkovému divadlu a k osobnosti Gustava Kmenta, 

102 ks pohlednic a 10 fotografií, 3 ks etiket (prodala E. Lásková) 

- 7 ks fotografií brodského letiště (J. Lakosil) 

 
MVHB též do sbírek zapsalo celkem 827 předmětů získaných vlastní činností muzejních pracovníků 
nebo formou nálezů v muzeu. 
Celkový počet přírůstků zapsaných v přírůstkové knize za rok 2022 byl 1369 kusů, v evidenci CES 564 
inventárních čísel. 
 
III./2 Stav podsbírek a jejich odborná správa 
 

Název podsbírky 
Počet ev. čísel 

v CES 
k 31. 12. 2022 

Počet 
vyřazených 

ev. čísel za rok 
2022 

Periodická 
inventarizace (počet 
ev. čísel za rok 2022) 

Archeologická 3615 0 2140 

Cín a barevné kovy 243 0 0 

Faleristika 214 0 0 

Historická (Jaroslav Hašek) 429 0 0 

Karel Havlíček Borovský 2512 0 0 

Keramika 649 0 0 

Knihy 2870 0 0 

Knihy (Ledeč nad Sázavou) 202 0 0 

Historická (Ledeč nad Sázavou) 1433 39 0 

Medaile 30 0 0 

Militaria 140 0 0 

Nábytek 145 0 0 

Numizmatická 105 0 0 

Obrazy 1344 0 0 

Odznaky 390 0 0 

Plastiky 280 0 0 

Porcelán 245 0 0 

Sklo 1580 11 0 

Textil 1410 2 0 

Varia 2302 0 1691 

Výroba a obchod 1380 0 0 

Železo 208 0 0 

Celkem 21726 52 3831 
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III./3 Konzervace 
 

Název podsbírky Výčet konzervovaných předmětů 

Nábytek Dřevěný stolek, lavice rohová 

Varia 
Mapa školství království českého, mapa Německého Brodu, mapa střední 
Evropy 

KHB křeslo 

Obrazy 
F. Škrabánek (dvě olejomalby, jedna kresba), Z. Bláha (Samota u lesa), 
podobizna dr. Šubrta 

Plastiky V. Amort (studie posmrtné masky KHB) 

Porcelán Hrneček, soška 

Výroba a obchod Dudy, popelník s krabičkou 

Militaria  

Jaroslav Hašek Knihy J. Haška z expozice na Lipnici 23 ks 

Ledeč 

Plastika Barokní anděl 2 ks, kožený pásek, dámský čepec krojový 2 ks, 
kožené pouzdro na brýle, dětský čepec sváteční, dámský čepec zdobený, 
čepice vojenská, čepice četnická, dámský klobouček, dámský deštník, klobouk 
četnický, medaile 2 ks, náušnice, kabelka, opasek, hřeben, boty dětské, boty 
dámské, lorňon, náhrdelník český granát 2 ks 

Keramika Talíř hluboký 3 ks, mísa 2 ks, hrnek s pokličkou, láhev od minerálky 2 ks 

Neevidováno Nábytek k výstavě o nemocnici 2 ks 

Pravidelné ošetření sbírkového nábytku KHB ve stálé expozici v budově muzea 

 
 
III./4 Dokumentace sbírek 
V roce 2022 neproběhla dokumentace sbírek vzhledem k předávání sbírek novým kurátorům. Byly 
připraveny podklady pro dokumentaci sbírek v roce 2023. 
 
III./5 Badatelský servis 
MVHB navštívili 2 badatelé se zájmem o konzultaci nebo výzkum sbírkových předmětů. Nahlédli do 
podsbírek varia a sbírková knihovna. Počet oficiálně evidovaných badatelských dotazů skrze 
e-maily činil 136 na různá regionální témata. 
 

IV. Odborná knihovna 

 
Knihovna MVHB shromažďuje odbornou literaturu na regionální témata, odborné časopisy 
a regionální tisk. Poskytuje všem zájemcům 3× týdně nebo po předchozí domluvě možnost prezenčně 
nahlédnout do jakékoliv publikace. Knihovna pracuje v systému Tritius. 
 
IV./1 Akvizice 
V roce 2022 přibylo do odborné knihovny 72 knižních jednotek. Celkový stav je 4065. 
 
IV./2 Badatelský servis 

Celkový počet registrovaných čtenářů 101 

Celkový počet návštěv 33 

Počet vypůjčených titulů 148 

 
 

V. Vlastní badatelská činnost odborných pracovníků MVHB 

 
MVHB v rámci své povinnosti dané zřizovací listinou odborně zpracovává témata regionální historie 
s mnohými přesahy do celého kraje Vysočina (archeologie, sklářství) a České republiky (Karel 
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Havlíček, Jaroslav Hašek). Výsledky jsou prezentovány formou autorských výstav, populárních 
i odborných článků, přednášek pro veřejnost i zpřesňování údajů na evidenčních kartách sbírkových 
předmětů. 
 
V./1 Vědecká a odborně dokumentační činnost 
 
Josef Krpálek: 
- Vypracování 127 odborných archeologických vyjádření k projektovaným stavbám, 48 expertních listů 

a 6 nálezový zpráv 
- Realizace 63 archeologických akcí v terénu a jejich uvedení do archeologického deníku  
 
Martin Firon: 
- článek Barokní náboženská bratrstva v Německém Brodě. Havlíčkobrodsko 36, s. 9–27. 
- zpráva Osobní fond vlasteneckého kněze Václava Štulce v LA PNP. Literární archiv 54, s. 296–302, 

359–363. 
 
Dušan Naňák: 
- kniha Ze života na venkově v okolí Havlíčkova Brodu (spoluautorka Eva Fikarová) 
- spolupráce s muzeem „Ostrov lidových krojů“ v Ostrově u Bohdanče 
- 12 příspěvků místopisných a etnografických na webové stránky MVHB 
- 2 videopříspěvky na webové stránky MVHB: Tři králové, Výroba květů z prutu 
 
Alena Jindrová: 
- kniha Havlíčkův Brod včera a dnes II (s fotografem Jaroslavem Loskotem) 
- Ať tě Trčka trkne, regionální učebnice Havlíčkobrodska (spoluautoři Aleš Knápek, Petra Hulvová, 

Miloš Doležal) 
- článek Synagoga v Habrech. Havlíčkobrodsko 36, s. 175–186 
- článek Po volbách. Havlíčkobrodské listy, roč.16, prosinec 2022 
- článek Nejstarší praktický lékař. Havlíčkobrodské listy, roč. 16, duben 2022 
- článek Je to tunel. Havlíčkobrodské listy, roč. 16, leden 2022 
- články pro Knihovnický zpravodaj KK Vysočina (Adventní čtení, Kocourkov aneb utopie naruby, 

Cesty a procházky po halické zemi, Nerudný Neruda)  
- Těsnohlídek Jakub – Jindrová Alena – Neumannová Renata: Pracovní tábor Štrauchovna (o. 
Havlíčkův Brod) 1941–1961, in: Vařeka Pavel (ed.), Archaeology of the Second World War in the 
Czech Lands, Plzeň, v tisku. 
 

VI. Vydavatelská a publikační činnost 

 
- Dušan Naňák, Eva Fikarová: Ze života na venkově v okolí Havlíčkova Brodu 
- Sborník Havlíčkobrodsko 36 

VII. Prezentační činnost 

 
Výstavní činnost v MVHB se dělí na expozice (stálé výstavy), výstavy s časově omezeným trváním 
a výstavy putovní, které jsou z dílny MVHB a jsou určeny k zapůjčení jiným subjektům. Velký důraz 
pak MVHB klade na akce pro veřejnost, které buď probíhající výstavy doplňují, nebo tematicky 
rozšiřují povědomí o regionu v rámci výročí, událostí a jiných okolností. 
 
VII./1 Stálé expozice 
 
- „Karel Havlíček – život a odkaz“ se nachází v bytě Havlíčkova domu (čp. 19) a prezentuje význam 

slavného novináře a rodáka z Havlíčkobrodska. 
- „Staroegyptská hrobka“ je umístěna ve sklepení Havlíčkova domu (čp. 19); jde o výtvarnou instalaci 

studentů Gymnázia Havlíčkův Brod, Základní umělecké školy J. V. Stamice z Havlíčkova Brodu 
a Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední školy uměleckoprůmyslové ve Světlé nad 
Sázavou. Tato expozice byla na konci roku 2022 zrušena a je zde chystána nová expozice 
Panuškova strašidla. 
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- „Otakar Štáfl – brodský rodák a československý patriot“ je expozice umístěná ve Štáflově baště. 
Mapuje život známého malíře a podporovatele kultury. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR 
byla expozice koncem roku 2018 inovována. 

 
VII./2 Výstavy 
 
Do 23.1. Karel Havlíček v našich životech .  
14. 1. – 2. 5.  Kamenolom Pohled a jeho nerostné bohatství. Výstava ve sklepení muzea.   
4. 2. – 20. 3. Marta Morice“ Oceán lesa. Výstava české malířky žijící ve Francii. 

(Doprovodný program: workshop pro školy, komentovaná prohlídka.)  
25. 3. – 15. 5. Obrazy Václava Tajovského a fotografie Bohumíra Špačka 
   (Doprovodný program: dílny) 
6. 5. – 7. 8. Výstava broušeného skla vítězných exponátů GCWC 2021. Ve sklepení muzea. 
27. 5. – 18. 9. Historie nemocniční péče 
12. 8. – 27. 11. Naše pekelná cesta. Keramika a porcelán pálené dřevem v peci anagama. Ve 

sklepení muzea. 
26. 9. – 28. 9. Houby v muzeu   
14.10. – 15. 1. 2023 Národnostní menšiny na Havlíčkobrodsku a jejich svátky  
   Doprovodný program: Vietnamský večer, Mongolský večer, Ukrajinský večer 

  
  
VII./3 Edukace 
 
16. 2.   Cesta druidů. Prázdninový den v muzeu 
5. 4., 5. 5., 5. 6. Program pro ukrajinské rodiny: Poznáváme Českou republiku 
 
Velikonoční a vánoční dílny 
Programy pro školy k aktuálním tématům: Atentát na Heydricha, Hoaxy a fake news 
 
Příměstský tábor 
 
VII./4 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost  
 
- 28. 4. Jom-ha Šoa – připomínka obětí holocaustu 
- 27. 5. Noc v muzeu 
- Příměstský tábor (12. – 16. 7.) 
- 26. 8. až 28. 8. Tavba skla v replice středověké pece ve Vlkovsku  
- 7. 10 a 8. 10. – Dny otevřených ateliérů na Vysočině (Ondřej Neubauer, Věra Šídlová) 
 
VII./5 Univerzita volného času 
Ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny pokračuje lektorská a přednášková činnost v rámci 
Univerzity volného času na téma Dějiny Havlíčkobrodska. V roce 2022 se prolnuly tři témata 
k regionálním dějinám: ke Karlu Havlíčku Borovském, k dějinám lékařství a k dějinám náboženství. 
Zaměstnanci MVHB anebo jejich spolupracovníci přednesli tyto přednášky: 
 
6. 1. 2022: Mgr. Michal Kamp: Havlíčkův region. Jak se náš kraj stal strážcem novinářova odkazu. 
20. 1. 2022: Mgr. Alena Jindrová: Nejedlý – Havlíček 
3. 2. 2022: Mgr. Alena Jindrová: Tajná a netajná policie 
17. 2. 2022: Mgr. David Šorm: "Bratře Klejzare!", Havlíčkův přítel ze studií 
3. 3. 2022: Mgr. Alena Jindrová: Židé a lékařství 
17. 3. 2022: MUDr. Jan Betlach: Pitva Melchiora z Redernu 20. září l. P.1600 v Německém Brodě 
31. 3. 2022: Mgr. Eva Fikarová: Babské rady na slabost a neduhy 
14. 4. 2022: Mgr. Alena Jindrová: Lazarety a válečné lékařství 
28. 4. 2022: Mgr. Alena Jindrová: Ženy a lékařství 
12. 5. 2022: PhDr. Miloš Tajovský: Lékaři v politice a v umění 
26. 5. 2022: Mgr. Michal Kamp: Nemoci slavných 
13. 10. 2022: Mgr. Alena Jindrová: Historie židovské náboženské obce v Německém Brodě 
27. 10. 2022: Mgr. Martin Firon: Děkan Seidl – ideální katolický duchovní? 
10. 11. 2022: Mgr. Eva Fikarová: (Ne)soulad pohanské a křesťanské víry 
24. 11. 2022: Mgr. David Šorm: Víra Havlíčkova a Masarykova a kořeny víry v "čechoslováctví". 
8. 12. 2022: Mgr. Martin Firon: Katolické církevní slavnosti v městském prostoru raného novověku  
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VIII. Provozní zázemí MVHB 

 
MVHB sídlí v budově čp. 19 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Jde o bývalý měšťanský 
dům, zvaný Havlíčkův, který je v majetku města Havlíčkův Brod a organizace je zde v nájmu. 
V objektu se nacházejí pracoviště zaměstnanců, depozitář a výstavní sály.  

V nájmu od města Havlíčkův Brod má organizace též objekt Štaflovy bašty, kde je zřízena expozice 
o Otakaru Štáflovi. 

MVHB je dále v nájmu v prostorech čp. 1882 v Beckovského ulici. Objekt vlastní soukromá akciová 
společnost. MVHB zde má konzervátorskou dílnu a depozitář. 

Skrze zřizovací listinu MVHB hospodaří s nemovitostmi zřizovatele: pozemky u Ledečské ulice 
v Havlíčkově Brodě a třemi garážemi v ulici Boženy Němcové, z nichž dvě poskytuje sesterským 
organizacím (Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Krajské knihovně Vysočiny). 
 
VIII./1 Významné opravy a zhodnocení majetku organizace 
 
Svépomocí došlo k opravě oken v Havlíčkově domě (Dušan Naňák). Byly z důvodu úsporných 

opatření vyměněna světla v kancelářích v Havlíčkově domě. Sklepení, které bylo v roce 2021 
rozšířeno pro výstavní účely, bylo dále upraveno. 

 

IX. Komunikace MVHB  

 
MVHB naplňuje svůj účel v podobě otevřené instituce pro laickou i odbornou veřejnost. Je členem 
Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) a úzce spolupracuje s jinými organizacemi na poli kultury 
a školství, především s těmi zřizovanými v Kraji Vysočina nebo působícími v okrese Havlíčkův Brod. 
Důležitý je též dobrý vztah s jednotlivými obcemi na Havlíčkobrodsku a se spolky různého osvětového 
zaměření. 
 
IX./1 Propagace a medializace 
MVHB používá pro svou propagaci tiskové zprávy, výlep plakátů na veřejná prostranství, letáky 
a informační brožury, sociální sítě Facebook a Instagram, podává rozhovory na různá témata médiím.  
Aktivně oslovuje školy a instituce na Vysočině a pravidelně rozesílá informace o novinkách a 
chystaných akcích svým odběratelům. Též úzce spolupracuje s Vysočina Tourism na vydávání 
krajských informačních brožur. 
 
IX./2 Spolupráce se školami 
V MVHB je zřízena pozice edukátora, který obstarává komunikaci se školami. Spolupráce je navázána 
i na jednotlivé odborné zaměstnance, kteří podle potřeby realizují edukační program dle specifických 
požadavků a potřeb dané třídy.  
 
IX./3 Účast jednotlivých pracovníků MVHB v odborných komisích a na školeních  
- Alena Jindrová: člen Komise historiků AMG, člen etnografické komise muzejních pracovníků Kraje 

Vysočina 
- Josef Krpálek: člen Regionální archeologické komise Vysočiny (RAKV) 
- Vedení organizace a ekonom organizace se dále pravidelně zúčastňovali porad a vypisovaných 

školení pořádaných zřizovatelem 
- Martin Firon a Veronika Kadlecová nastoupili do kurzu muzejní propedeutiky 
 
IX./4 Návštěvnost MVHB v roce 2022 
 
IX./4 Návštěvnost MVHB v roce 2022 
 

Počet návštěvníků expozic a výstav (včetně speciálních doprovodných programů 
k výstavám a expozicím) 

7 357 

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost  2 783 

z toho: přednášek 1 405 

            ostatních akcí 1 378 

Počet badatelských dotazů (dotazy, konzultace, návštěvy) 138 

Návštěvnost MVHB celkem 10278 
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X. Obrazová příloha 

 

                
Výstava Marty Morice – komentovaná prohlídka   Kamenolom Pohled 
 
 

  
                    Výstava obrazů Václava Tajovského a fotografa Bohumíra Špačka 
 

  
Instalace výstavy Historie nemocniční péče 
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Výstava Historie nemocniční péče 
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Výstava Houby v muzeu 
 

 
Výstava broušeného skla a výstava keramiky ve sklepních prostorech muzea 
 

 
Příměstský tábor 
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Tavba skla v replice středověké pece v přítomnosti rakouských kolegů 
 
 
 

 
Vietnamský večer 
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Mongolský večer        Ukrajinský večer 
 

 
Program pro ukrajinské rodiny – Velikonoce 
 

XI. Provedené kontroly v roce 2022 
 
V organizaci proběhla vnější kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Při kontrole plateb 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného nebyly 
zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

 
V září proběhla kontrola Ministerstva kultury na sbírku MVHB. Při kontrole nebyly shledány žádné 
závažné nedostatky. 

XII. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022. 
 
a) počet podaných žádosti o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – nebyly 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – nebyla 
c) opis podstatných častí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení – nebyly 
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d) výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence – nebyly 

e) počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení – nebyly 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – nejsou 
 

XIII. Hospodaření MVHB v roce 2022 
 

Finanční příspěvky od zřizovatele činily celkem 8 130 372,88 Kč, z toho příspěvek na provoz byl ve 
výši 7 207 000 Kč.  
 
Dále jsme od zřizovatele obdrželi následující finanční příspěvky na provoz: 
- neinvestiční příspěvek na projekt „Dny otevřených ateliérů 2022“ ve výši 300 000 Kč; 
- neinvestiční příspěvek na projekt: vydání sborníku z příspěvků z konference v roce 2021-   
  „Havlíčku, Havle! Konference k příležitosti 200. narození Karla Havlíčka Borovského“ ve výši  
  100 000 Kč; 
- odvod z Fondu investic na posílení provozu ve výši 60 000 Kč; 
- zápůjčka od zřizovatele ve výši 120 000 Kč na pokrytí nákladů v rámci projektu Fondu malých  
  projektů – Sklářská tradice nezná hranic, čerpáno 113 372,88 Kč; 
- mimořádný investiční příspěvek na akviziční činnost ve výši 350 000 Kč. 
 
Jiné finanční příspěvky v roce 2022: 
 
V tomto roce jsme obdrželi od Ministerstva kultury ČR následující finanční příspěvek: 
 

- mimořádná dotace z programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ ve výši 
39 000 Kč. 

 
Výnosy z vlastní činnosti: vstupné: 163 860 Kč; archeologie: 198 300 Kč; pronájem depozitáře GVU 
Havlíčkův Brod, p.o.: 74 813,50 Kč; výnosy za prodej zboží: 45 477 Kč; výnosy z prodeje vlastních 
výrobků (především za prodej knihy Ze života na venkově v okolí Havlíčkova Brodu) 120 014 Kč; 
ostatní výnosy z vlastní činnosti: 110 970 Kč (realizace výstav pro jiné subjekty, příměstské tábory, 
edukační činnost). 
Rezervní fond nebyl čerpán, z Fondu investic byly převedeny finanční prostředky ve výši 60 000 Kč 
pro posílení rozpočtu.  Ostatní výnosy činily: 45 207,70 Kč. 
Celkem výnosy za Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod: 8 588 188,80 Kč. 
 
 
Hospodaření organizace za rok 2022 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 32 849,68 
Kč. 
 


