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1 Úvod
V průběhu roku 2016 se tým Domu umění města Brna soustředil především na rozvíjení
a dokončení řady dlouhodobých úkolů a plánů. Jedním z hlavních cílů bylo obohatit
jedinečnost a kvalitu uměleckých výstav adekvátním zázemím pro návštěvníky. kromě
koncentrace na výběr inspirativních umělců, kteří by dobře reprezentovali to nejzajímavější
ze současné výtvarné kultury, jsme se při realizaci jejich výstav zaměřili na komunikaci,
která by náročné tvůrčí, autorské počiny srozumitelně představila a přiblížila divákům.

V roce 2016 Dům umění prezentoval řadu umělecky mimořádných počinů spjatých
s brněnským kulturním prostředím. Především se zde pod vedením kurátora Pavla Vančáta
vystavila a publikovala dosud nedoceněná tvorba fotografické skupiny EPOS, jejíž členové
působili v Brně na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Jejich typickým výrazovým
prostředkem se stal fotografický, teatralizovaný dokument, společensky navázaný
na počátek experimentálních malých divadel v Brně a hnutí hippies. Z brněnského
kulturního milieu vyrostla rovněž tvorba Mariana Pally, jenž v loňském roce dostal prostor
v Galerii J. krále v Domě umění. Výstava, nazvaná Bruno a Marian Palla, Malba hlínou –
klacky zubama, se shodou okolností termínově sešla s udělením prestižní Ceny Michala
Ranného právě Marianu Pallovi. Autor patří ke zdejší důležité konceptuální literární
a výtvarné tendenci, pro niž je velmi příznačné využití prvků humoru. Palla vědomě uvádí
své dílo do absurdního kontextu a klade si otázky po autenticitě uměleckého díla. Ve stejném
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výstavním sále se novým projektem, nazvaným Schodek, představila také jedna
z nejosobitějších současných umělkyň – Vendula Chalánková. Sérii minimalisticky
působících obrazů s barevným pruhem (zvětšeniny soudních, dluhových a úředních obálek)
doplnily koláže zobrazující interiér Domu umění.
Společným jmenovatelem velkých výstavních projektů Barvometrie Milana Housera
(děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně) a BIG LIGHT Federica Díaze a Jana
kratochvíla je, kromě umělecké jedinečnosti, záměrná práce s architekturou Domu umění.
V obou případech umělci pojali Dům umění jako celostní umělecké dílo a jejich práci lze
zařadit do současné tendence umění, která boří hranice mezi instalací, architekturou
či objektem. Milan Houser od počátku pracoval na výstavě nazvané Barvometrie jako
na jasně formulovaném konceptu, založeném na transpozici výstavního prostoru do jediné
čisté bílé kostky. Zvláštního sjednocení dosáhl propojením tří hlavních hal silnou světelnou
modelací a oddělením dvou menších prostor, v nichž vytvořil jakési laboratorní prostředí
s nasycenou atmosférou expanzivních barevných polí. Také výstava BIG LIGHT, stojící
na pomezí augmentované reality a archeologie paměti, radikálně přeměnila celistvé
prostředí galerie. Federico Díaz transformoval prostor Domu umění v utopickou vizi tvůrčí
laboratoře. Jednotlivé místnosti představují prostor neustálé proměny – výroby a zániku,
kterou materiálně zastupují jednoduché předměty různých velikostí a tvarů.
k tomuto způsobu uvažování o výtvarné tvorbě a prostoru patřily i menší výstavy
Jiřího Příhody GaragePOh nebo architektů Davida krause a Svatopluka Sedláčka V hlavě
architekta.
V Domě pánů z Kunštátu pak byla k vidění řada především skupinových, tematických
výstav, které ukazovaly současnou podobu vizuální tvorby z nejrůznějších úhlů pohledu.
Čtyři z devíti zde realizovaných výstav představily zahraniční umělce. Prvním loňským
zahraničním návštěvníkem v Domě pánů z kunštátu byl významný rakouský umělec Hans
kupelwieser. Výstava Pět prostorů pro Brno přiblížila jeho tvorbu posledního desetiletí.
Ve svých skulpturách, fotogramech a instalacích Hans kupelwieser stírá hranice
jednotlivých médií, experimentuje s novými pozicemi, vytváří obrazové a prostorové
konfigurace evokující nové významové roviny.
Výstava Cold-Pressed, Low-Heat, kterou připravily sestry Linda a Daniela Dostálovy,
obsahovala vyjádření postojů pěti mladých evropských umělců na aktuální téma střetávání
se dvou rozdílných světů spotřeby a kultury. kurátorky přitom vycházely z předpokladu,
že spotřeba je kulturní proces.
V roce 2016 došlo ke změně na pozici kurátora Galerie G 99, sídlící v přízemí Domu
pánů z kunštátu. Františka kowolowského, který pozici kurátora zastával více než patnáct
let (pozn. v roce 2016 se stal děkanem Fakulty umění Ostravské univerzity) nahradila Marta
Fišerová. Dramaturgie výstav v Galerii G99 v roce 2016 však byla ještě dílem
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F. kowolowského a vycházela ze zaměření galerie na mladší generaci umělců jak české
(potažmo brněnské) umělecké scény, tak ze zahraničí.
V podkroví Domu pánů z kunštátu začaly v průběhu roku 2016 úpravy a vybavování
ateliérů, pro mezinárodní rezidenční program, který bude plně zahájen

v květnu 2017

pobytem tří umělců vybraných ve spolupráci s organizátory na festivalu Meeting Brno.
Prostory vybaveného rezidenčního ateliéru ale posloužily již během měsíce října až prosince
pro práci se studenty hostujícího profesora FaVU v Brně, fotografa Vladimíra Špačka. Jejich
práci zakončila výstava v prostorách G99 na začátku r. 2017.
Výstavní plán Domu umění města Brna v roce 2016 doplnily výstavní projekty, pořádané
ve spolupráci s dalšími institucemi: Studentský design 2016, hiplomanti FaVU 2016
a Budoucnost centra Brna. Hlavním pořadatelem přehlídky Studentský design 2016, určené
zejména pro žáky a studenty středních a vyšších odborných škol, byla Střední škola umění
a designu v Brně. V červnu se v Domě pánů z kunštátu tradičně představili absolventi
Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Pod kurátorským dohledem Vasila Artamonova
a Václava Magida se prezentovalo 39 absolventek a absolventů všech ateliérů. Od května
do července zaplnila také vstupní halu Domu umění města Brna přehlídka architektonických
návrhů na řešení umístění brněnského nádraží. Výstava nazvaná Budoucnost centra Brna,
která představila více jak šest desítek návrhů urbanistického řešení pro nové nádraží
umístěné jednak v lokalitě pod Petrovem, které vzešly z dvoukolové mezinárodní soutěže
statutárního města Brna, ale i v odsunuté poloze, tzv. variantě u řeky. Veřejný i odborný
diskurz o poloze místního nádraží trvá v Brně již několik let a tato výstava se stala důležitým
příspěvkem k těmto debatám. Více viz Přehled výstav Domu umění 2016 s. 8 až 27.
Zázemí a služby pro návštěvníky Domu umění města Brna
Ve vstupní hale Domu umění byla otevřena kavárna s prodejnou knih, která nabízí příjemné
zákoutí pro posezení nad tiskovinami jak Domu umění, tak i jiných (nejen) brněnských
kulturních subjektů. Bylo doplněno také vybavení pro návštěvníky s dětmi – ve vstupní hale
jsou tabule na kreslení pro děti, v suterénu přebalovací pult. Byla také uvedena do provozu
nová restaurace v suterénu domu.
Doprovodný program a edukace
Spolupráci se školami v Brně a okolí rozvíjíme dlouhodobě. Dům umění nabízí odborně
připravené pořady pro děti od nejmladšího školního věku, po školy střední. Edukační
program pro děti a školní mládež vychází z cílů Rámcově vzdělávacího programu MŠMT
ČR. Součástí výstav je ale rovněž ryze umělecký nebo odborný doprovodný program pro
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veřejnost. Pořádáme praktické dílny a setkání vedené interaktivní zážitkovou formou s cílem
vytvořit otevřený prostor pro různé vnímání uměleckých děl a jejich tvořivou reflexi. V roce
2016 proběhlo množství komentovaných prohlídek a setkání s autory a kurátory, více viz
seznam doprovodných pořadů s. 28 - 30.
Dům

umění

i

nadále

rozvíjí

spolupráci

s brněnskými

vysokými

školami.

Na vybraných akcích spolupracuje při přípravě doprovodných pořadů jak s Masarykovou
univerzitou, tak s Vysokým učením technickým. Pod vedením doc. J. Horákové z MU byly
připraveny odborné diskuse k výstavě BIG LIGHT, výstavy Domu umění města Brna slouží
i nadále jako cvičný prostor pro budoucí pedagogy výtvarné výchovy z Pedagogické fakulty
MU. Ve spolupráci se Seminářem dějin umění FFMU v Domě umění probíhají pod vedením
doc. A. Pomajzlové přednášky předmětu Galerijní praxe.
Podařilo se obnovit činnost Spolku přátel Domu umění města Brna, který se proměnil
na spolek profesního charakteru. Jeho dlouholetý předseda ak. mal Petr Veselý proměnu
podpořil a vedení posílené o nové členy formulovalo pro následující rok vydavatelský plán,
rozšiřující kontext výstavní činnosti Domu umění.
Jsme velmi rádi, že se nám díky podpoře města daří rozvíjet úspěšný projekt Brněnský
architektonický manuál. V průběhu roku 2016 byly vypracovány podklady pro rozvoj
výzkumné fáze D a připraven záměr druhého vydání již vyprodané knihy, která by měla
znovu vyjít v polovině roku 2017. V rámci projektu byly realizovány oblíbené procházky
v exteriéru města.
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2 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
2.1 Přehled výstav
2.1.1 Dům umění města Brna (hlavní budova na Malinovského nám. 2,
Brno)
9. 3. – 1. 5. 2016
(1. patro)
Milan Houser
BARVOMETRIE / COLOR HOUSE-R
Pro svou první samostatnou prezentaci v Domě umění se Milan Houser rozhodl vytvořit
velkorysou site specific instalaci, kterou tvořil mohutný blok červených vertikálních „nití“
vedoucích od světlíku hlavního sálu po jeho podlahu. Pravidelný rastr tenkých barevných
stalaktitů vyrostl díky přirozenému stékání barviva a laku s nezvyklým využitím momentu
gravitace. Instalaci doplnilo ještě několik děl, která přinesla aktuální sondu do Houserova
současného myšlení v oblasti malby.
kurátor: Vladimír Beskid
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9. 3. – 1. 5. 2016
(Procházkova síň)
V hlavě architekta / Kraus – Sládeček
David kraus (1970, Zlín) a Svatopluk Sládeček (1969, Praha) jsou architekti, kteří patří mezi
solitérní, obtížně zařaditelné tvůrce. Tuto pozici si získali jednak díky stavbám,
nekonvenčnímu uvažování o architektuře nebo i strategiím, které uplatňují při prosazování
svých názorů na architekturu. k jejich osobnímu sblížení došlo až v době, kdy se každý
z nich mohl pochlubit celou řadou realizací. Přestože mají odlišné výchozí body, z nichž
se jejich cesta k architektuře ubírá, v architektonické práci je spojuje celá řada shodných rysů.
Názorová blízkost byla také motivem jejich setkání ve výstavním prostoru, ve kterém
realizovali objekty, jenž sloužily jako základ pro interpretaci toho druhého.
kurátor: Rostislav koryčánek
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9. 3. – 1. 5. 2016
(Galerie Jaroslava krále)
Robert V. Novák
ALBVM
Autor je známý především svou produkcí z oblasti grafického designu, současně však také
fotografuje – ve výstavních síních se jeho práce objevují od devadesátých let. Černobílé
fotografie R. V. Nováka inklinují k jednoduchosti, důležitou roli v nich sehrává světlo, které
často zastírá konkrétnost motivu a naopak akcentuje jeho poetiku a mnohovýznamovost.
Fotografii vnímá jako autonomní obraz, volně související s výchozím motivem.
kurátorka: Jana Vránová
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18. 5. – 24. 7. 2016
(1. patro)
MOVERE
Karíma Al-Mukhtarová, Ashley Bell Clark, David Böhm a Jiří Franta, Aleš Čermák, Mira
Gáberová, Dominik Gajarský, Antonín Jirát, Petr Krátký, Alice Masters, Jan Pfeiffer, Adéla
Součková, Matěj Smetana, Johana Střížková, Zuzana Žabková a Adam Vačkář – Tereza
Hradílková
Význam latinského slova “movere”, tedy “hýbat se,” je společným jmenovatelem tvorby
sedmnácti současných tvůrců, kteří byli osloveni kurátory Lenkou Sýkorovou a Viktorem
Čechem. I když se každý jedinec pohybuje jiným směrem a jinou rychlostí, základním
prvkem je pravidelná struktura pohybu lidské chůze. Je to struktura, jejíž kořeny jsou
hluboko v naší biologii, přesto se ve své konkrétní podobě váže na řadu sociálních, ale také
ekonomických, politických či estetických faktorů. Řada současných tvůrců, kteří často pracují
v médiu videa či performance, ve své tvorbě reflektuje něco velice podobného výše
zmíněnému jevu. Výstava tak akcentovala uchopení pohybu jako estetické struktury. Někteří
z vybraných autorů pracují ve vazbě na tanec, jehož je tento jev vlastně základní podstatou.
Jiní tvůrci naopak využívají přímočařejšího uchopení pohybu, když z běžného životního
kontextu vytknutá pohybová struktura balancuje na hraně dvojznačnosti mezi gagem
a abstrahovanou formou. Výstava se zaměřila také na polohu kresby, která je rovněž
záznamem stopy, tedy pohybu, ať již ruky umělce a uhlu po papíře nebo záznamem stopy
performera.
kurátoři: Lenka Sýkorová a Viktor Čech
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18. 5. – 24. 7. 2016
(Galerie Jaroslava krále)
Vendula Chalánková
SCHODEK
Autorka patří k nejvýraznějším osobnostem brněnské mladší výtvarné scény. Svou tvorbou
navazuje na nekonceptuální tendence s výraznými prvky humoru. Samostatně vystavuje od
roku 2001, v roce 2006 získala cenu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Prosadila se
jak svými instalacemi, tak objekty, projekty ve veřejném prostoru či komiksy a ilustracemi.
Inspiruje se osobní rovinou prožívání každodenní reality, kterou podává s nadsázkou. V
Galerii Jaroslava krále připravila Vendula Chalánková výstavu nazvanou Schodek, která
představuje jen zlomek její práce. V instalaci se soustředila především na cykly koláží, které
vznikly v loňském roce. Vystavené koláže interiérů provedla z papírů imitujících kámen,
koženku či lakované materiály. Tvary staveb zjednodušila, takže se v nich objevila rovina
hry na modernistickou geometrickou kompozici.
kurátorka: Terezie Petišková
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18. 5. – 24. 7. 2016
(Procházkova síň)
Jiří Příhoda
GaragePOD
Instalaci GaragePOD vytvořil Jiří Příhoda speciálně pro Procházkovu síň Domu umění.
Ideově se jedná o pokračování tvorby řady cel, pousteven a příbytků, zvláštních malých
staveb stojících žánrově na pomezí mezi plastikou a architekturou. k vytvoření gPodu
J. Příhodu inspiroval americký fenomén garáží, které zde patří ať větší nebo menší měrou
ke každému domu. Přičemž garáž pro auto není pro autora jen přístřeškem pro parkování,
ale zvláštním prostorem pro vše, co se nehodí do obytného domu. Jedná se jak o prostor pro
uložení momentálně nepotřebných věcí, tak prostor určený koníčkům, kutilství,
ale i skrytým aktivitám. J. Příhoda se svou instalací pokouší tento jiný prostor, určený
pro svobodný experiment, počátek výzkumné činnosti nejrůznějšího charakteru, formulovat.
kurátorka: Terezie Nekvindová
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28. 9. – 20. 11. 2016
(1. patro, Procházkova síň)
EPOS
Výstava představila tvorbu fotografů brněnské skupiny EPOS – Jiřího Horáka, Rostislava
košťála, Františka Maršálka a Petra Sikuly. Jejich inscenovaná fotografie si jako tzv. Brněnská
škola aranžované fotografie vydobyla místo v dějinách československé fotografie. Elegické,
pochmurné ladění fotografií souvisí s tehdejším mentálním nastavení vzdorné vlasaté
„bigbítové“ mládeže sedmdesátých let i svobodnou hippie náladou konce let šedesátých.
Fotografie skupiny nesou znaky inspirace filmovou estetikou Nové vlny, módní fotografie
a reportážní fotografie tehdejších časopisů orientovaných na mladou generaci. Snímky
rovněž představily počátky Divadla Husa na provázku. Výstavu pojal kurátor Pavel Vančát
jako uměleckohistorickou reflexi fenoménu aranžované fotografie. k výstavě vyšla publikace
s rozsáhlou dokumentací a analýzou tohoto jevu.
kurátor: Pavel Vančát, odborná spolupráce Antonín Dufek a Ladislav Plch
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28. 9. – 20. 11. 2016
(Galerie Jaroslava krále)
Bruno a Marian Palla
Malba hlínou – klacky zubama
Autor patří k důležité literární a výtvarné nekonceptuální tendenci, využívající prvky
humoru a absurdity, která má v Brně kontinuitu od 70. let minulého století. Marian Palla
vědomě uvádí své dílo do absurdního kontextu. klade si otázky po autenticitě uměleckého
díla a jeho místě v současnosti. komornější projekt vznikl jako výsledek spolupráce autora
a jeho psíka Bruna. Pallovy hlínou malované obrazy z posledních let doplnily dřevěné
objekty vytvořené v téže době Brunem (Árik od Výrovského potoka).
kurátorka: Terezie Petišková
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7. 12. 2016 – 12. 3. 2017
(celý Dům umění)
BIG LIGHT
Na přelom roku 2016 a 2017 připravil Dům umění města Brna dlouho očekávaný projekt
česko-argentinského umělce Federica Díaze, s názvem BIG LIGHT /původní název projektu
byl autorem během jeho příprav několikrát změněn/. Projekt stojí na pomezí augmentované
reality a archeologie paměti. Radikálně uchopuje celistvé prostředí galerie a jejího okolí,
které transformuje v utopickou vizi tvůrčí laboratoře. Jednotlivé místnosti Domu umění
představují prostor neustálé proměny – výroby a zániku, kterou materiálně zastupují
jednoduché předměty různých velikostí a tvarů. Tyto předměty jsou rozpohybovány
člověkem – performerkami, badatelkami, Matkami.

Ženy provádějí jednoduché úkony,

přenášejí předměty – díla po prostoru, podílí se na rituálních pohybech dle pravidel
sledujících hlas předčítače. Jsou to nositelky vědomostí, plní roli poslů „obnovené lidskosti“.
Jejich mlčenlivá, mravenčí práce na rekonstrukci základních informací o životě lidstva je
představována

jako

tajemná

performance,

jež

v pravidelných

intervalech

vrcholí

ve společném rituálu se zlatým robotem. Divák tuto performanci sleduje za sklem jako
pozorovatel souhry stroje a Matek, jako by přihlížel náboženskému vzývání, klanění,
pozdvihování, tanečním gestům bez hudby. Celý výstavní prostor je v neustálé dynamice,
výstava bez přítomnosti performerek prakticky nedává smysl, nepředstavuje celek… Divák
se na výstavě BIG LIGHT však nejenom dívá. Může se dotýkat replik japonských nádob
starých čtrnáct tisíc let, nyní vytvořených v 3D tiskárně, může se dotýkat rašeliny, naslouchat
šplouchání modré hladiny v zaplaveném Sále augmentovaných sugescí. Federico Díaz alias
Iniciativa BIG LIGHT vytváří smýšlený svět, aby mohl rozehrát kritiku augmentované
reality, jejíž technické vymoženosti až dosud sám využíval a využívá. Relativizuje tak své
umělecké i divákovy existencionální jistoty. k poselství, rozluštění či katarzi tohoto příběhu
musí divák dojít sám.
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2.1.2 Dům pánů z Kunštátu (Dominikánská 9, Brno)
10. 2. – 19. 3. 2016
(1. patro)
JAROMÍR 99
Nechte mě tady!
Výtvarná tvorba Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99 je známá široké skupině komiksových
fanoušků a v posledních letech nejen jim. Technikou kresby a počítačové grafiky pak Jaromír
99 vytváří komiksy, mezi něž patří úspěšný Alois Nebel (Labyrint, 2008), který v podobě
stejnojmenného filmu získal i Evropskou cenu pro nejlepší animovaný film v Berlíně
a Českou republikou byl nominován na Oskara, dále Zámek Franze kafky (Labyrint, 2013)
a aktuálně pak komiks Zátopek (Argo/Paseka, 2016), který byl vydán v době konání výstavy.
Těžištěm brněnské prezentace byla díla vycházející z autorových komiksových knih a jeho
ilustrací, a také ukázky z volné tvorby, která dnes čítá stovky volných prací na papíře.
Dohromady tvoří ucelený a široký soubor, který představuje svět s jasnými obrysy
i výraznými hrdiny, svět pojednaný originálním, neopakovatelným a jasně rozpoznatelným
výtvarným jazykem.
kurátoři: kateřina Tučková a Miroslav Houška
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27. 4. – 12. 6. 2016
(1. patro)
Hans Kupelwieser
Pět prostorů pro Brno
Významný rakouský umělec Hans kupelwieser (nar. 1948) představil výběr ze své tvorby
z posledního desetiletí – v České republice se doposud rozsáhlejším výstavním souborem
neprezentoval. Ačkoliv je známý především jako sochař – realizoval řadu skulptur
ve veřejném

prostoru

–

je

pro

jeho

dílo

charakteristická

oscilace

mezi

dvou

a třídimenzialitou. Stejně důležitá je pro něj jak fotografie, tak sochařský objekt, zajímají jej
možnosti překračování a stírání hranic jednotlivých uměleckých kategorií s využitím
nejrůznějších metod a technologických postupů. Pracuje s fotogramy, kdy jsou nasvícením
transponovány předměty na plochu velkoformátového fotografického papíru a vzniká tak
virtuální obrazový prostor – další manipulací pak z fotogramů vytváří prostorové objekty
a kinetické skulptury.
kurátorka: Jana Vránová
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24. 6. – 24. 7. 2016
(1. patro, G 99)
Výstava Diplomanti FaVU 2016
koncepce letošní výstavy diplomových prací FaVU VUT v Brně stála na dvou základních
pilířích. Prvním pilířem byla konstrukce reprezentativního profilu absolventky či absolventa.
Druhým pilířem pak dynamické propojení odlišných přístupů v rámci expozice. Výsledkem
průzkumu předcházejícího výstavě se stal ideální typ, který shrnul charakteristické rysy
studujících diplomového ročníku. Typická absolventka či typický absolvent FaVU má 27 let
a bydlí v Brně. Je aktivní převážně na poli malířství nebo v široké oblasti přístupů
charakteristických pro postmediální situaci současného umění (inter- a multimediální
tvorba, performance, environment, video). O něco menší zálibu má v prostorových
disciplínách a užitém umění. Nechává se motivovat k tvorbě potřebou experimentovat,
objevovat nové obzory. Volí si takové výrazové prostředky, které se nejlépe hodí pro zvolené
téma nebo pro požadovaný účinek. Reaguje na kontext utvářený osobními zážitky, které
považuje za důležité. Svými projekty chce poskytnout publiku výzvy k zamýšlení, podněty
ke hře obrazotvornosti nebo hádanky vybízející k dešifrování. Jako nejzásadnější stránku
svého díla uvádí výchozí koncept, který dopředu určuje způsob realizace. Za své ideální
obecenstvo považuje širší veřejnost, „člověka z ulice“, masy. Usiluje o demokratizaci umění:
věří, že umění má být přístupné každému, chce překračovat sociální a kulturní rozdíly.
Studia na vysoké umělecké škole si cení především kvůli získaným znalostem
a dovednostem. V prostorovém řešení expozice se kurátoři snažili překročit rozdíly dané
členěním fakulty na jednotlivé obory a ateliéry. Hledali konstelace, ve kterých se budou
vzájemně obohacovat díla v tradičních a nových médiích, plošné a prostorové práce, projevy
volného a užitého umění.
kurátoři: Vasil Artamonov a Václav Magid
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14. 9. – 30. 10. 2016
(1. patro)
Cold-Pressed, Low-Heat
Virginorganicvegankosher
Daniela and Linda Dostálková (CZ/NL), Milan Houser (CZ), Stéphanie Lagarde (FR), Kateřina
Šimáčková (CZ), Nora Turato (HR/NL), Dan Walwin (UK/NL)
kurátorky výstavy, Linda a Daniela Dostálkovy, se rozhodly v galerijním prostředí spojit
dva světy: spotřebu a kulturu. Vycházely přitom z předpokladu, že spotřeba je kulturní
proces. „Spotřeba a kultura jsou na sobě vzájemně závislé. Prostřednictvím spotřeby nejen
zajišťujeme svou fyzickou existenci, ale také udržujeme v chodu určité kulturní procesy,
především ty, jež souvisejí s vyjadřováním individuální identity,“ citují filosofa Pavla
Zahrádku, který se vedle filosofie umění zabývá také teorií spotřební kultury. Výstavou
provázel ilustrativní produkt – kokosový olej. Titul Cold-Pressed, Low-Heat (za studena
lisovaný, balený při nízkých teplotách) pak odkazoval na specifickou jakost této
superpotraviny. Tuk, který se pro své unikátní vlastnosti řadí k produktům se širokým
spektrem vnitřního i vnějšího použití, se stal synonymem zdravého životního stylu. Je
panenský, organický, veganský a košer. kokosový olej byl pro kurátorky typickým
příkladem toho, jak se mění náš pohled na hodnocení kvality. Vystavená díla byla nazvána
komoditami a tím jim byla přisouzena především funkce nositele kvality. Běžný spotřebitel
má totiž obtíže vyjádřit, co pro něj znamená, ale je schopen kvalitu vnímat, když ji vidí.
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24. 11. 2016–15. 1. 2017
(1. patro)
Nevratný posun
Matej Al-Ali, Tomáš Moravec + Petr Dub / Jiří Černický + Martin Kolarov, Kateřina
Palešníková, Jakub Choma, Adam Vít/ Tereza Fišerová + Evžen Šimera / Zdena Kolečková +
Marija Mandić / Pavel Kopřiva + studenti ateliéru Interaktivní média FUD UJEP Ústí nad
Labem / Alena Kotzmannová + Dominik Gajarský, Roman Štětina / Lukáš Machalický + Robert
Šalanda / Adéla Matasová + Jan Jakub Kotík a Tomáš Kotík / Barbora B. Němcová / Jan Rous
+ Aleš Čermák / Eva Sakuma / Michal Sedlák + Zdenek Hůla / Tereza Severová, Tereza
Velíková / Richard Wiesner + Krištof Kintera
Skupinová výstava bývalých studentů prof. Adély Matasové z výtvarných ateliérů
konceptuální a intermediální tvorby na UMPRUM v Praze a na Západočeské univerzitě
v Plzni. „Nevratný posun“ je poslední z cyklu tří výstav. První z cyklu − „Zóna pohybu“
(DOX, 2014) − mapovala jak samotnou práci s novými médii v 90. letech minulého století
na UMPRUM, tak proměnu ateliéru volného umění, který jako první začal k tvorbě používat
počítačovou techniku. Po úspěšné výstavě v Doxu pokračovala užší skupina absolventů
na přípravě druhé výstavy, která se uskutečnila od dubna do června 2016 v Galerii U Bílého
jednorožce v klatovech, jejíž prostory se staly nedílnou součástí konceptu výstavy, jejíž
název „Teorie chlupatého míče“ je odkazem k teorii, která popisuje, jak lze uspořádat směry
na povrchu koule. Jednotlivé výtvarné výpovědi v souladu s touto teorií reflektují principy
odchylek a nerovností. koncept výstavy v DPzk navázal na tematizovaný problém odchylek
a nerovností (klatovy, 2016) a oproti předchozímu úzkému propojení s architektonickým
prostorem galerie se zaměřil také na úvahy o vztahu uměleckého díla k budoucnosti
v kontextu sílících sociálních apelů.
Autorka koncepce: Adéla Matasová
kurátor: Jan kratochvíl
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2.1.3 Galerie G99 (Dominikánská 9, Brno)
kurátoři: František Kowolowski a Marta Fišerová
10. 2. – 3. 4. 2016
Jan Krtička
Jako Rašómon
Jan krtička (*1979) se ve své práci pohyboval dlouho na hranici sochařského objektu
a instalace. Podstatný pro něj byl prostor a kvality materiálu a snažil se nabídnout divákovi
intenzívní zkušenost prožitku místa. V poslední době ho zajímají možnosti dokumentace
díla, hledá způsoby kódování a přenosu informace o uskutečněné situaci, nebo procesu:
manipuluje fotografie ze svého portfolia, nebo je nahrazuje slovním popisem, který poté
prezentuje ve formě nahrávky. V posledním období se zaměřuje na přepis vizuálních
podnětů do zvukové formy (nevizuální), což v Brně dokumentoval svou zvukovou instalací
inspirovanou slavným filmem A. kurosawy.

Zpráva o činnosti za rok 2016 24

27. 4. – 12. 6. 2017
Erik Sikora (CZE / SK)
Prepovede a popovede
Erik Sikora (*1986) ve své tvorbě používá nenáročné, neprefabrikované, obecně využívané
DIY postupy. V duchu současné klipové kultury pracuje především s videem, které často
komponuje s epickou zvukovou poetičností. Jeho videa jsou záznamem živých akcií na
hranici nonsensu a poetického symbolizmu. Video tvorba Erika Sikory organicky propojuje
žánry reportáže, instruktážního filmu a videoeseje. Autor se v nich představuje jako
vynalézavý podnikatel, zlepšovatel nebo vychovatel. Provází nás přes fáze stanovení
„problému“, jeho analýzu k návrhu řešení. Paradigmatickou roli v jeho tvorbě sehrál soubor
videí Tvoridlo (2011). Sikora Tvoridlo charakterizuje jako přístroj-nástroj-osobu a vystavuje
ho různorodým podmínkám a situacím, skrze které se sám otevírá tvůrčí aktivitě
a spontánnímu jednání.
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14. 9. – 30. 10. 2016
Jan Lesák
Running in Haze
Hranice fotografického média prozkoumává Jan Lesák ve výstavě s názvem Running in
Haze. Naznačuje nejasné a vytrácející se hranice mezi skutečností a reprezentací, jež odrážejí
rovněž

netradičně

nainstalované

readymades.

Galerie

G99

výstavou

pokračuje

v představování nejmladších současných autorů – Running in Haze je výstupem Lesákova
doktorského studia na Univerzitě J. E. Purkyně
kurátorka: Zdena kolečková
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23. 112. 2016–15. 1. 2017
Yuki Higashino & Elizabeth Kihlström (JP/SE/AT)
Instalace
Yuki Higashino (*1984) & Elizabeth kihlström (*1988): mladá dvojice tvůrců, kteří
spolupracují a žijí již několik let ve Vídni, jsou reprezentanty postkonceptuálních tendencí
v současném uměleckém diskurzu. Jejich práce zkoumá příběhovou a narativní strukturu
základních témat, jako je krajina, umělecká praxe a historie umění, jež jsou nositeli
kritických, estetických a uměleckých postupů a jako nástroje slouží k přehodnocení
a znovuobjevení základních estetických principů naší reality. Používají širokou škálu
postupů od fotografie přes objekty, video a instalace. Jejich rigidní a minimalistická forma
přesvědčivě ukazuje současný vizuální jazyk ve spojení s jeho snahou po redefinici
formálních znaků.
kurátoři: František kowolowski a Lenka Sedláčková
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2.2 Doprovodný program
Doprovodné programy v Domě umění jsou tematicky navázány na hlavní výstavní tituly.
Jsou důležitým nástrojem prostředkování výstavních projektů a explikaci jejich obsahových
a kontextuálních rovin.
13. 1. 2016

František Vrána, komentovaná prohlídka

14. 1. 2016

Miloš Budík, komentovaná prohlídka

16. 1. 2016

Václav Jirásek, setkání s autorem

16. 1.– 30. 1. 2016

Probuzení spáči – výstava fotografií vytvořených lidmi bez domova
v podchodu hl. nádraží

20. 1. 2016

Václav Jirásek, komentovaná prohlídka

20. 1. 2016

Zvíře v obraze, diskuse v Café Flexaret

27. 1. 2016

Václav Jirásek, komentovaná prohlídka s lektorkou

28. 1. 2016

Miloš Budík, komentovaná prohlídka

1. 2. 2016

Václav Jirásek, komentovaná prohlídka pro kA3V

3. 2. 2016

Václav Jirásek, komentovaná prohlídka

15. 2. 2016

Divadlo D´EPOG, Ležatá osmička

24. 2. 2016

Jaromír 99 – Jak vzniká komiks, setkání s autorem

27. 2. 2016

Zvěřinec, workshop s Raketou pro děti a rodiče

16. 3. 2016

Jaromír 99, komentovaná prohlídka

19. 3. 2016

Jan krtička, finisáž a koncert Ostrý zub

23. 3. 2016

Milan Houser, komentovaná prohlídka

30. 3. 2016

Robert V. Novák, komentovaná prohlídka

6. 4. 2016

kraus-Sládeček, komentovaná prohlídka a projekce filmů

11. 4. 2016

Milan Houser, komentovaná prohlídka pro kA3V

11. 4. 2016

Yuki Higashino, E.kilström – prezentace umělců

13. 4. 2016

Milan Houser, komentovaná prohlídka

14. 4. 2016

Robert V. Novák, komentovaná prohlídka

16. 4. 2016

Barvy v prostoru, workshop

20. 4. 2016

kraus-Sládeček, komentovaná prohlídka a diskuse s autory

27. 4. 2016

Hans kupelwieser, komentovaná prohlídka

1. 5. 2016

Barvometrie, finisáž

11. 5. 2016

Brněnská sorela, procházka BAM

18. 5. 2016

kresba a pravda, workshop s Adélou Součkovou

25. 5. 2016

k. O. Hrubý, symposium

31. 5. 2016

Struktury pohybu, pohybová dílna

1. 6. 2016

Movere, komentovaná prohlídka
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2. 6. 2016

Budoucnost centra Brna, prezentace návrhů finalistů soutěže

8. 6. 2016

Vendulka Chalánková, komentovaná prohlídka

9. 6. 2016

Hans kupelwieser, komentovaná prohlídka

9. 6. 2016

Budoucnost centra Brna, diskuse Brno a voda ve městě

10. 6. 2016

Erik Sikora, finisáž výstavy

15. 6. 2016

TTOOTA, interaktivní performance studentů FaVU k Movere

15. 6. 2016

Juliánov, komentovaná procházka BAM

16. 6. 2016

Struktury pohybu a Abeceda, přednášky a workshop

16. 6. 2016

Budoucnost centra Brna, diskuse Brno a urbánní ekonomie

21. 6. 2016

BVV, komentovaná procházka BAM

22. 6. 2016

Migra jóga, interaktivní performance

23. 6. 2016

Budoucnost centra Brna, diskuse Brno a městská mobilita

1. – 5. 8. 2016

Letní workshop Divadla D´EPOG

15. - 19. 8. 2016

Poď ven, filmová dílna pro děti 10–14 let

19. 8. 2016

Projekce výsledného filmu Poď ven

21. 9. 2016

Vladimír Špaček, prezentace tvorby

5. 10. 2016

EPOS, komentovaná prohlídka s autory

12. 10. 2016

Bruno a Palla – komentovaná prohlídka s autorem a čtení

23. 10. 2016

Arcimboldův ateliér – workshop s Raketou

24. - 25.10. 2016

Epos a film, kino Art

22. 10. 2016

BAM procházka – Nový svět B. Fuchse

2. 11. 2016

EPOS, komentovaná prohlídka

9. 11. 2016

EPOS očima odborníků, diskuse

10. 11. 2016

Bruno a Palla komentovaná prohlídka s autorem

28. 11. 2016

Nevratný posun – komentovaná prohlídka pro kA3V

14. 12. 2016

BIG LIGHT performance a komentovaná prohlídka
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2.3 Edukační programy pro školy
ke všem hlavním výstavám v prvním patře Domu umění vytváříme edukační programy pro
oba stupně základních škol a pro střední školy, které jsou navázány na RVP MŠMT. Jejich
smyslem je vytvářet vztah k výtvarnému umění a kultuře obecně už od útlého dětského
věku. Programy napomáhají rozvíjet schopnost vnímat zejména vizuálně-obrazné vyjádření
(s intermediálními přesahy), individuálně ho interpretovat, konfrontovat vlastní interpretaci
s ostatními, případně se samostatně také tímto způsobem vyjadřovat.
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2.4 Brněnský architektonický manuál
Dům umění spravuje úspěšný projekt Brněnský architektonický manuál, průvodce
architekturou 1918–1945. V roce 2016 jsme uspěli se žádostí o finanční dotaci na druhé
vydání stejnojmenné knihy, která poprvé vyšla v roce 2012 a byla velmi rychle vyprodána.
Díky podpoře MMB pracujeme na tom, aby aktualizovaná verze vyšla v létě 2017. V říjnu
2016 byla podána grantová žádost na MkČR s cílem získat dotaci na rozšíření projektu
o další výzkumnou fázi, a to období od 1946 do 1989. Hlavní část projektu, web
www.bam.brno.cz (kde naleznete kromě textů a fotografií také audioprůvodce v českém,
anglickém a německém jazyce) aktivně propagujeme využíváním Facebooku a Instagramu,
kde pravidelně zveřejňujeme aktuality o oblíbených komentovaných procházkách
a současném dění v oblasti architektury ad. V roce 2016 se konaly čtyři komentované
procházky - Brněnská sorela, Architektura a oficiální umění ve veřejném prostoru 50. let,
krajina a sídliště: Juliánov – první panelový obytný soubor v Brně, Budujeme Brno, město
mezinárodních veletrhů a Nový svět Bohuslava Fuchse ve Skryjích u Tišnova.
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2.5 Návštěvnost v roce 2016
10 výstav v Domě umění
6 výstav v DPk a 4 výstavy v G99

18 135
6 756

/do počtu výstav se nezapočítávají výstavy z plánu 2015, které se překlopily do roku 2016/
Celkem 20 výstav celý DU
Celkem 57 doprovodných programů
Celkem návštěvníků

24 891
1 419
26 310

2.6 Spolupráce s médii a partnerskými organizacemi
Jako v minulých letech i letos spolupracoval Dům umění města Brna s kulturně, společensky
a umělecky zaměřenými médii, jakými jsou Art+Antiques, Flash Art, A2, Artikl nebo webové
portály Artalk a Artmap. Z denních médií již tradičně spolupracujeme s brněnským
Deníkem, Šalinou a s brněnskou redakcí MF Dnes. Dále pravidelně spolupracujeme
s brněnskou redakcí České televize, od které jsme získali partnerství pro výstavu EPOS
a s Českým rozhlasem. Stran zahraničních/ česky nemluvících návštěvníků spolupracujeme
s projektem Brno Expat Centre. Pevně navázaná spolupráce se týká také měsíčníku kAM
v Brně. Nově jsme navázali užší spolupráci stran vzájemné propagace s Turistickým
informačním centrem města Brna, včetně účasti na programu a prezentačních stáncích
v Radnické ulici v rámci Brněnských vánoc.
V průběhu roku spolupracujeme také s ostatními městskými příspěvkovými
organizacemi, kupříkladu s Moravským zemským muzeem v Brně, které bylo partnerem při
realizaci výstavy Cold-Pressed, Low-Heat. V rámci doprovodného programu k fotografické
výstavě EPOS jsme upevnili spolupráci s kinem Art.
Důležitým partnerem při propagaci výstav se v tomto roce stala také Moravská galerie,
v případě výstavy laureáta Ceny Michala Ranného, Mariana Pally.
Důležitým spolupracovníkem se v oblasti prostředkování činnosti Domu umění stala
Filozofická fakulta MU, Fakulta výtvarných umění VUT Brno a SŠUD v Brně. Také Fakulta
umění a designu Univerzity J.E.Purkyně (výstava Jana Lesáka v G99). Spolupráci při tvorbě
výstavního plánu jsme navázali také s mimobrněnskými kulturními institucemi – krajskou
galerií výtvarného umění ve Zlíně (výstava V hlavě architekta).

Zpráva o činnosti za rok 2016 33

3 Plnění úkolů v personální oblasti
3.1 Struktura a počty pracovníků
Počet pracovníků – fyzický stav k 31.12.2016, podle pracovní pozice a platových tříd

funkce

fyzický počet
pracovníků
k 31.12.2016

platová třída

ředitel

1

12

vedoucí výstavního útvaru

1

12

vedoucí ekonomického útvaru

1

11

vedoucí provozního útvaru

1

11

výstaváři - historici umění

1

11

interní auditor

1

10

referent fondů EU a finanční
účetní

1

10

referent zahr. vztahů a
programový pracovník

1

10

pedagog volného času

1

9

PR a technický redaktor

1

9

programový pracovník pro
projekt BAS

2

9

odborný pracovník pro
rezidence

1

10

finanční účetní

1

9

sam. organizační referent mzdová účetní

1

8

výstaváři - instalátoři

4

7

skladová účetní

1

7

pokladní vstupenek

3

4

bezpečnostní pracovníci

11

4

zřízenec v kulturním zařízení

1

3

uklízečky

3

3

Celkem

38

x

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2016 činil celkem 38 osob, stav k 31.12.2015 byl 35 osob.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období roku 2016 byl 29,82 osob (rozpis
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v jednotlivých platových třídách je uveden
dále, viz tabulka kap. 3.3 Průměrné mzdy), stav k 31.12.2015 byl 27,97.

Zpráva o činnosti za rok 2016 34

3.2 Přírůstky a úbytky pracovníků
V roce 2016 došlo k následujícím změnám v počtu pracovníků:
-

Od konce r. 2015 uvolněné pracovní místo výstaváře - historika umění (0,5 úvazku),
bylo obsazené v měsících únor až červen, poté opět nikoliv až do konce roku. Funkce
historika umění byla zastávána částečně prostřednictvím DPP.

-

V měsících leden až duben byl zvýšen úvazek pracovnici zaměstnané na pozici
výstavář - historik umění z 0,5 na 0,75 z důvodu převzetí některých povinností
za nemocnou kolegyni.

-

Od března byl snížen úvazek skladové účetní z 0,6 na původních 0,5 (navýšeno
v prosinci 2015).

-

Od 20.4. byla přijata další pracovnice na pozici uklízečky na 0,5 úv., dříve byla
činnost vykonávána na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

-

Vlivem výměny pracovníků nebylo pokryto pracovní místo PR od 14.5. do 14.6.2016.

-

Od června zastávají pozici programový pracovník BAS 2 zaměstnanci, došlo
k rozdělení na úvazky 0,75 a 0,25.

-

Od července bylo na plný úvazek obsazeno nové pracovní místo – odborný pracovník
pro rezidence.

-

Z důvodu střídání pracovnic na pozici pokladní nebylo obsazeno toto pracovní místo
od 1.8. do zahájení výstav v září. Nově byly přijaty 2 pracovnice na úv. 0,5 – jedna
s pracovní smlouvou od 26.9., druhá od 1.10. Opětovně pak nebylo obsazeno jedno
pracovní místo 0,5 úv. v době od 14.11. do 30.11.

-

Od listopadu byl přijat další pracovník (úv. 0,5) na pozici výstavář – instalátor.

-

Počet bezpečnostních pracovníků v průběhu roku kolísal dle aktuální potřeby.
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3.3 Průměrné mzdy
Průměrný přepočtený počet pracovníků a průměrná mzda v roce 2016 dle platových tříd

platová třída

průměrný
přepočtený
počet
pracovníků
za r. 2016

ředitel, vedoucí výstavního
útvaru

12

2

41 444 kč

vedoucí ekonomického útvaru,
vedoucí provozního útvaru,
výstaváři - historici umění

11

2,79

30 622 kč

interní auditor, referent fondů
EU a finanční účetní, referent
zahr. vztahů a programový
pracovník, odborný pracovník
pro rezidence

10

2,7

16 246 kč

pedagog volného času, PR a
technický redaktor, programový
pracovník pro projekt BAS,
finanční účetní

9

3,91

19 686 kč

sam. organizační referent mzdová účetní

8

1

23 529 kč

výstaváři - instalátoři, skladová
účetní

7

3,6

19 321 kč

pokladní vstupenek,
bezpečnostní pracovníci

4

10,97

13 223 kč

zřízenec v kulturním zařízení,
uklízečky

3

2,85

11 912 kč

Celkem

x

29,82

funkce

průměrná
mzda za
r. 2016

x

Měsíční průměrná mzda za rok 2016 činila v naší organizaci 18.837 kč. Oproti r. 2015 došlo
ke snížení, v roce 2015 dosahovala průměrná mzda částky 19.408 kč. ke snížení došlo i přes
zákonné navýšení platových tarifů zaměstnanců, které bylo kompenzováno příspěvkem
zřizovatele. Důvodem snížení měsíční průměrné mzdy je zejména dlouhodobější nemoc
3 kolegů v průběhu celého roku. Dále se na snížení průměrné měsíční mzdy projevilo
obsazení pozice vedoucí ekonomického oddělení pracovnicí zařazenou do nižšího platového
stupně a také nižší objem vyplacených odměn.

3.4 Bezpečnost práce
Za bezpečnost práce zodpovídá vedoucí provozního útvaru Domu umění města Brna. V roce
2016 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
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4 Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Tabulka komentáře výkazu zisků a ztráty za rok 2016 (v tis. Kč)
skutečnost
č.
účtu

název účtu

hlav.činnost
DU

501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energií

vedl.činnost

DPk

celkem

460

142

602

729

396

DU DPk

celkem

rozp.
2016

uprav.
rozp. k
31.12.
2016

skutečnost
r. 2015

plnění
rozp.
v%

celkem

15

7

22

624

580

660

522

95

1 125 208

336

544

1 669

1 620

1 700

1 532

98

504

prod.zboží v ceně
poř.

135

32

167

4

0

4

171

300

175

194

98

511

opravy a
udržování

348

225

573

4

2

6

579

450

570

404

102

74

42

116

0

0

0

116

200

120

247

97

31

9

40

0

0

0

40

40

40

51

100

2 198 1 086

3 284

1

22

23

3 307

3 130

3 430

5 091

96

celkem

2 651 1 362

4 013

5

24

29

4 042

3 820

4 160

5 793

97

mzdové
prostředky

6 111 1 127

7 238

9

22

31

7 269

7 931

7 410

7 266

98

512 cestovné
513

nákl.na
reprezentaci

518 ostatní služby

521

dohody o
prov.práce

z
toho dohody o prac.čin.
náhrada v PN
platy
524 soc.,zdrav .poj.

376

117

493

2

0

2

495

530

520

688

95

21

0

21

0

0

0

21

40

25

51

84

17

0

17

0

0

0

17

10

17

6

100

5 697 1 010

6 707

7

22

29

6 736

7 351

6 848

6 521

98

1 946

350

2 296

2

1

3

2 299

2 440

2 328

2 241

99

525 úrazové pojištění

13

6

19

0

0

0

19

20

20

18

95

527 FkSP, stravenky

179

58

237

0

0

0

237

240

245

202

97

538 poplatky

2

0

2

0

0

0

2

6

2

7

100

542 pokuty a penále

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

543 dary

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

547 manka a škody

1

0

1

0

0

0

1

0

0

6

549 ost.náklady

32

18

50

0

0

0

50

150

50

145

100

odpisy
inv.majetku

932

885

1 817

0

0

0

1 817

1 800

1 817

1 830

100

107

199

306

3

0

3

309

304

320

125

97

551

558 drobný dl. majetek
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591
a
595

daň z příjmů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

563 kurzové ztráty

3

0

3

0

0

0

3

10

5

6

ostatní finanční
569
náklady

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 876 246

390

636

18 512

19 221

18 892

19 887

98

náklady celkem

13 301 4 575
DU

602

výnosy z prod.
služeb

603

výnosy z
pronájmu

604

výnosy z prod.
zboží

641

DPk

celkem

DU DPk

celkem

60

celkem

530

181

711 240

430

670

1 381

1 270

1 350

1 118

102

0

0

0 109

54

163

163

250

163

187

100

127

39

166

4

0

4

170

330

175

195

97

pokuty a úr. z
prodlení

0

0

0

0

3

3

3

0

0

3

648 použití fondů

55

0

55

0

0

0

55

800

100

422

55

649 ostatní výnosy

6

0

6

4

0

4

10

0

10

22

100

662 úroky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

663 kurzové zisky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

935

228

1 163

0

0

0

1 163

800

1 185

988

98

10 477 4 959

15 436

0

0

0

15 436

15 571

15 778

16 710

98

131

0

0

0

131

200

131

242

100

16 730
0
17 668 357

0
487

0
844

16 730
18 512

16 571
19 221

17 094
18 892

17 940
19 887

98
98

-208 111

97

208

0

0

0

0

výnosy z nároků
672 na prostředky
státního rozpočtu
výnosy z nároků
672 na prostředky
zřizovatele
672

výnosy z ostatních
nároků
celkem

71

60

výnosy celkem

11 483 5 247
12 201 5 467

hospodářský výsledek

-1 100

892
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4.1 Celkové zhodnocení
k 31.12.2016

hospodářského

výsledku

organizace

Hospodářský výsledek Domu umění města Brna v roce 2016 byl s použitím rezervního
fondu nulový. Rozpočet nákladů i výnosů byl naplněn na 98 %.
V roce 2016 jsme uspořádali několik významných a rozsáhlých výstavních projektů,
které byly finančně náročné. Jednalo se zejména o tyto výstavní projekty: Barvometrie
Milana Housera (254 tis. kč), skupinovou výstavu Movere (251 tis. kč), výstavu Hanse
kupelwiesera (169 tis. kč), výstavu fotografické skupiny EPOS (236 tis. kč) a BIG LIGHT
Federica Díaze (374 tis. kč). Náklady na tyto projekty byly částečně kompenzovány transfery
– zejména dotací Ministerstva financí ČR na celoroční výstavní plán, dále pak granty
ze Státního fondu kultury a od dalších organizací (podrobněji viz komentář účtu 672).
Organizace použila rezervní fond ve výši 55 tis. kč, aby bylo dosaženo vyrovnaného
výsledku hospodaření.

4.2 Výnosy
Výnosy r. 2016 byly k 31.12.2016 ve výši 18.512 tis. kč (r. 2015 – 19.887 tis. kč). Upravený
finanční plán předpokládal částku 18.892 tis. kč a byl tak naplněn na 98 %.
Výnosy z prodeje služeb – účet 602
upravený rozpočet 1.350 tis. kč, skutečnost 1.381 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na 102 %;
skutečnost r. 2015 – 1.118 tis. kč
Významný nárůst výnosů z prodeje služeb představoval v hlavní činnosti růst tržeb
ze spolufinancování výstavních projektů – ty byly v r. 2016 oproti r. 2015 o 228 tis. kč vyšší.
Také tržby ze vstupného na výstavy se meziročně zvýšily o 35 tis. kč a odměna nakladatele
vyplácená naší organizaci DILIÍ ve srovnání s předchozím rokem vzrostla o 25 tis. kč.
ke snížení došlo ve výnosech z vedlejší činnosti. Oproti předchozímu roku bylo
dosaženo nižších tržeb z reklamy.
Hlavní činnost – celkem 711 tis. kč (r. 2015 - 411 tis. kč):
-

tržby za vstupné na výstavy
ú. 602 0300, ORJ 4100 – 299 tis. kč (r. 2015 – 264 tis. kč)
z toho DPk 83 tis. kč

-

tržby za vstupné na pořady
ú. 602 0300, ORJ 4200 – 41 tis. kč (r. 2015 – 42 tis. kč)
z toho DPk 9 tis. kč

-

DILIA – odměna nakladatele
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ú. 602 0400, ORJ 4300 – 96 tis. kč (r. 2015 – 71 tis. kč)
-

tržby ze spolufinancování výstavních projektů
ú. 602 0400, ORJ 4100 – 258 tis. kč (r. 2015 – 30 tis. kč)
z toho:
SŠUD na výstavu Studentský design v DPk – 20 tis. kč, kGVU Zlín za spolupořádání
výstavy Sládeček - kraus V hlavě architekta – 31 tis. kč, příspěvek Rakouského
kulturního fóra na výstavu H. kupelwiesera ve výši 39 tis. kč, MOBA studio
na výstavu Budoucnost centra Brna – 102 tis. kč, Statutární město Brno na výstavu
Budoucnost centra Brna ve variantě nádraží u řeky – 36 tis. kč a FAVU na výstavu
Diplomati FAVU – 30 tis. kč

-

tržby ze spolufinancování projektů – programu
ú. 602 0400, ORJ 4200 – 15 tis. kč (r. 2015 – 1 tis. kč)
z toho:
poplatek účastníků letního filmového workshopu Poď ven – 14 tis. kč (v předchozím
roce účtováno jako vstupné na 602 0300), příspěvek na spolu uspořádání divadelního
workshopu D´epog 1 tis. kč

-

provize za komisní prodej
ú. 602 0400, ORJ 4500 – 2 tis. kč (r. 2015 – 3 tis. kč)

Vedlejší činnost – celkem 670 tis. kč (r. 2015 – 707 tis. kč):
-

tržby za reklamu
ú. 602 0200, ORJ 5100 – 40 tis. kč (r. 2015 – 110 tis. kč)
Smluvní propagace byla realizována na výstavě EPOS.

-

tržby za zapůjčení movitých věcí
ú. 602 0200, ORJ 5400 – 1 tis. kč (r. 2015 - 2 tis. kč)

-

přefakturace služeb z pronájmů
ú. 602 02010, ORJ 5000 – 629 tis. kč (r. 2015 – 594 tis. kč)
z toho DPk 430 tis. kč
Oproti předchozímu roku byly výnosy z přefakturace služeb z pronájmů vyšší
o 35 tis. kč. Důvodem je provoz restaurace společností INTERNI s.r.o., který byl
obnoven v dubnu po téměř 9 měsících.

Výnosy z krátkodobých pronájmů – účet 603
upravený rozpočet 163 tis. kč, skutečnost 163 tis. kč (z toho DPk 54 tis. kč), upr. rozpočet
naplněn na 100 %; skutečnost r. 2015 – 187 tis. kč
Výnosy z krátkodobých pronájmů se v r. 2016 oproti předchozímu období snížily o 24 tis. kč.
Důvodem je stále častější nemožnost prostory Domu umění v době konání výstav
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pronajímat, kvůli prostorové náročnosti instalovaných objektů. V roce 2016 navíc nebylo
možné v době od května do července pronajímat jinak k těmto účelům hojně využívanou
vstupní halu DU, kde probíhala výstava Budoucnost centra Brna.
Výnosy z prodaného zboží – účet 604
upravený rozpočet 175 tis. kč, skutečnost 170 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na 97 %;
skutečnost r. 2015 – 195 tis. kč
Hlavní činnost celkem – 166 tis. kč (r. 2015 – 194 tis. kč):
Z toho výnos z prodeje publikace Brněnský architektonický manuál činil 51 tis. kč. Prodáno
bylo celkem 147 ks (prodejní cena 380,- kč včetně DPH, 345,46 bez DPH), k propagaci bylo
užito celkem 7 ks. Na skladě DU bylo k 31.12.2016 17 ks, u smluvních prodejců bylo 22 ks.
Vedlejší činnost celkem – 4 tis. kč (r. 2015 – 1 tis. kč):
Z toho výnosy z kavárny činily 3 tis. kč. kavárenský kout byl v hlavní budově Domu umění
zprovozněn 6.12.2017. Výnosy zahrnují prodej káv, čajů a limonád.
Použití fondů – účet 648
upravený rozpočet 100 tis. kč, skutečnost 55 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na

55 %;

skutečnost r. 2015 – 422 tis. kč
Fondy DU byly čerpány v r. 2016 v menší míře než v roce předchozím. Čerpán byl pouze
rezervní fond ve výši 55 tis. kč na další rozvoj činnosti.
Výnosy z transferů – účet 672
upravený rozpočet 17.094 tis. kč, skutečnost 16.730 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na 98 %;
skutečnost r. 2015 – 17.940 tis. kč
V r. 2016 jsme dosáhli nižších výnosů z transferů od zřizovatele, protože v tomto roce nebyl
realizován projekt Sochy v ulicích, který se koná jednou za 2 roky a zřizovatel na něj
organizaci přispívá částkou 2 mil. kč. Organizaci však byly poskytnuty na realizaci projektů
roku 2016 jiné významné účelové dotace (viz níže).
Naše organizace také získala v loňském roce o 200 tis. kč vyšší podporu z Ministerstva
kultury ČR na celoroční výstavní program (v celkové výši 1 mil. kč).
Výnosy z transferů od zřizovatele – celkem skutečnost 15.436 tis. kč, upravený rozpočet
15.778 tis. kč, skutečnost r. 2015 – 16.710 tis. kč:
-

příspěvek na provoz – 14.628 tis. kč,
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-

účelová dotace na Brněnské architektonické stezky – mzdové náklady vč. odvodů
na 1 pracovníka – 250 tis. kč,

-

účelová dotace na Brněnské architektonické stezky – na údržbu značení objektů
v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů – 80 tis. kč,

-

účelová dotace na techniku – projektory a PC pro rezidence – 77 tis. kč,

-

účelová dotace na vydání publikace EPOS – poskytnutá byla organizaci ve výši
300 tis. kč, ale ve výnosech r. 2016 je zahrnuta částka 138 tis. kč, protože zbývající
část vázne ke konci roku na účtu 384 (výnosy příštích období) - do výnosů byla
zaúčtována pouze poměrná část připadající na spotřebované zásoby,

-

účelová dotace na rezidence v DPk – zvýšené náklady vzniklé v souvislosti
s rekonstrukcí – poskytnuto bylo 443 tis. kč, dotace nebyla zcela vyčerpaná – částka
ve výši 179.819 kč byla zřizovateli vrácena (z důvodu opoždění rekonstrukce).

Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů – celkem skutečnost 1.163 tis. kč,
upravený rozpočet 1.185 tis. kč, skutečnost r. 2015 – 988 tis. kč:
-

dotace od MkČR na celoroční výstavní program ve výši 1 mil. kč,

-

dotace od Státního fondu kultury - poskytnuté v celkové výši 120 tis. kč, ve výnosech
v částce 98 tis. kč, z toho:
na výstavu Struktury pohybu (Movere) ve výši 50 tis. kč
na výstavu F. Díaze ve výši 45 tis. kč
na vydání katalogu k výstavě Sládeček/kraus V hlavě architekta ve výši 25 tis. kč –
ve výnosech r. 2016 je zahrnuta pouze částka 3 tis. kč odpovídající spotřebovaným
zásobám, zbytek vázne na účtu 384

-

dotace od Úřadu práce na zřízení společensky účelného pracovního místa – pedagoga
volného času – v loňském roce bylo poskytnuto celkem 65 tis. kč.

Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů – celkem skutečnost 131 tis. kč,
skutečnost r. 2015 – 242 tis. kč:
-

dotace od Jihomoravského kraje na výstavu F. Díaze – 71 tis. kč,

-

dotace od Nizozemského velvyslanectví na výstavní projekt COLD-PRESSED, LOWHEAT ve výši 60 tis. kč.
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4.3 Náklady
Náklady roku 2016 byly k 31.12.2016 ve výši 18.512 tis. kč (r. 2015 – 19.887 tis. kč). Upravený
finanční plán předpokládal částku ve výši 18.892 tis. kč a byl tak naplněn na 98 %.
Spotřeba materiálu – účet 501
upr. rozpočet 660 tis. kč, skutečnost 624 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na 95 %, skutečnost
r. 2015 – 522 tis. kč
Největší nárůst nákladů se oproti předchozímu období uskutečnil v položce povinné,
pracovní a propagační výtisky publikací / zboží, a to o téměř 100 tis. kč. Organizace
v loňském roce vydala hned několik publikací, z nichž na nejvíce nákladnou – publikaci
EPOS přispěl MMB účelovou dotací. Na povinné a pracovní výtisky vydaných publikací
připadají v loňském roce náklady ve výši 78 tis. kč. Na základě vyhodnocení reálné
prodejnosti skladových zásob katalogů a zboží bylo u některých titulů rozhodnuto o slevě
prodejní ceny, u dalších o jejich vyřazení. Celkem se slevy a vyřazení promítly v nákladech
ve výši 123 tis. kč.
Další zvýšené náklady na spotřebu materiálu byly v položce ostatního majetku
(v pořizovací ceně do 3 tis. kč). Nárůst oproti předchozímu období činil 68 tis. kč, z toho
42 tis. kč představují náklady vynaložené na vybavení rezidencí DPk.
V loňském roce byla nejnáročnější z hlediska spotřeby materiálu na instalaci výstava
kraus – Sládeček V hlavě architekta (29 tis. kč).
Spotřeba energií – účet 502
upravený rozpočet – 1.700 tis. kč, skutečnost – 1.669 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na 98 %;
skutečnost r. 2015 – 1.532 tis. kč
hlavní činnost – 1.125 tis. kč (r. 2015 – 1.047 tis. kč)
z toho DPk – 396 tis. kč
vedlejší činnost – 544 tis. kč (r. 2015 – 485 tis. kč)
z toho DPk – 336 tis. kč
V roce 2016 došlo ke zvýšení nákladů na spotřebu energií jak v hlavní, tak ve vedlejší
činnosti. V hlavní činnosti šlo zejména o větší spotřebu tepla pro vytápění. Ve vedlejší
činnosti je důvodem nárůstu spotřeby energií přefakturovaných dlouhodobým nájemcům
obnovení provozu restaurace v suterénu DU po téměř 9 měsíční pauze.
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Opravy a udržování – účet 511
upravený rozpočet 570 tis. kč, skutečnost 579 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na 102 %;
skutečnost r. 2015 – 404 tis. kč
opravy a udržování

částka v tis. kč

revize *)

104

vzduchotechnika

37

auto

78

movitý majetek

32

budovy ostatní

77

elektro

44

malování

108

EPS EZS

48

CCTV

20

výtah

24

vypořádání odpočtu DPH
celkem

7
579

*) povinné pravidelné revize zařízení EZS, EPS, výtahy, tlakové nádoby, hydranty, el. nářadí atd.

V roce 2016 bylo vynaloženo o 175 tis. kč více na opravy a udržování než v roce předchozím.
Nákladná byla zejména oprava porouchaného firemního automobilu (54 tis. kč, celkové
náklady na opravy a údržbu automobilu v r. 2016 – 78 tis. kč, v r. 2015 – 15 tis. kč) a dále pak
rozsáhlejší výmalba vnitřních prostor obou budov (r. 2016 – 108 tis. kč, r. 2015 – 26 tis. kč).
Ostatní služby – účet 518
upravený rozpočet 3.430 tis. kč, skutečnost 3.307 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na 96 %;
skutečnost r. 2015 – 5.091 tis. kč
V meziročním srovnání došlo ke snížení nákladů na ostatní služby ve výši 1.784 tis. kč,
z nákladů předešlého roku však částku 1.535 tis. kč představovaly náklady na projekt Sochy
v ulicích.
Faktická úspora v nákladech na ostatní služby byla možná zejména charakterem
realizovaných výstavních projektů, které byly oproti roku předchozímu méně náročné
na vestavby, úpravy výstavních prostor, stavby výstavních prvků a výmalbu prostor
pro konkrétní výstavy. Tyto náklady byly v meziročním srovnání o téměř 300 tis. kč nižší
(stav r. 2016 – 360 tis. kč).
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Nejvíce nákladné v položce ostatních služeb byly tyto výstavní projekty: BIG LIGHT
F. Díaze (357 tis. kč), EPOS (209 tis. kč), Barvometrie M. Housera (195 tis. kč), výstava
H. kupelwiesera (146 tis. kč) a Struktury pohybu (145 tis. kč).
Největší podíl na nákladech na ostatní služby představují odměny a honoráře ze smluv
s autory, kurátory atd. V roce 2016 se jednalo o částku 610 tis. kč.
Další významnou položkou z ostatních služeb představují náklady na ostrahu výstav,
které pro Dům umění zajišťují zaměstnanci externí firmy, která zaměstnává osoby
se zdravotním postižením. Roční náklad na tuto službu představoval 403 tis. kč.
Mzdové náklady – účet 521
upravený rozpočet 7.410 tis. kč, skutečnost 7.269 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na 98 %;
skutečnost r. 2015 – 7.266 tis. kč
Z toho:
-

platy – 6.736 tis. kč (v r. 2015 – 6.521 tis. kč)

-

dohody o provedení práce – 495 tis. kč (v r. 2015 – 688 tis. kč)

-

dohody o pracovní činnosti – 21 tis. kč (v r. 2015 – 51 tis. kč)

-

náhrady v pracovní neschopnosti – 17 tis. kč (v r. 2015 – 6 tis. kč)

Mzdy byly čerpány téměř přesně dle upraveného rozpočtu. Navýšení nákladů na platy
ve srovnání s rokem 2015 má několik důvodů – zejména zvýšení průměrného přepočteného
počtu pracovníků o 1,5 a dále je důsledkem zákonného zvýšení platových tarifů
zaměstnanců. Skutečné zvýšení celkových nákladů na platy však neodpovídá zde
popisovaným skutečnostem zejména v důsledku dlouhodobější nemoci 3 pracovníků (více
viz. kap. 3.3 Průměrné mzdy).
Drobný dlouhodobý majetek – účet 558
upravený rozpočet 320 tis. kč, skutečnost 309 tis. kč, upr. rozpočet naplněn na 97 %;
skutečnost r. 2015 – 125 tis. kč
V roce 2016 byly na pořízení drobného dlouhodobého majetku vynaloženy o 184 tis. kč vyšší
prostředky ve srovnání s rokem předchozím. Tyto náklady mohly být vynaloženy zejména
díky získaným účelovým dotacím z MMB. Šlo o pořízení 2 dataprojektorů a notebooku
celkem za více než 77 tis. kč a vybavení prostor rezidencí nábytkem a technickým
vybavením pro rezidenty za celkovou částku 172 tis. kč.
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Odpisy – účet 551
upravený rozpočet 1.817 tis. kč, skutečnost 1.817 tis. kč; skutečnost r. 2015 – 1.830 tis. kč
Odpisy byly tvořeny dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Z investičního fondu
organizace bylo zřizovateli odvedeno 1.467 tis. kč.
Rozpisy účelově vynaložených prostředků k účelových dotacím od MMB viz přílohy
č. 4 až 8.

4.4 Finanční majetek
Stavy prostředků na bankovních účtech:
-

běžný účet - stav účtu 241 k 31.12.2016 byl 1.230.018,29 kč, z toho:
provozní prostředky 398.051,03 kč
investiční fond 781.967,26 kč
fond odměn 50.000 kč

-

účet rezervního fondu (účet 245) – stav k 31.12.2016 byl 944.190,19 kč

-

účet FkSP – stav k 31.12.2016 (účet 243) byl 67.454,18 kč

Pokladní hotovost k 31.12.2016 (účet 261) činila 17.166,05 kč.
Ceniny k 31.12.2016 (účet 263) byly v hodnotě 48.000 kč (800 stravenek á 60 kč).

4.5 Pohledávky a závazky
Pohledávky – účet 311 Odběratelé
stav k 31.12.2015 – 352 tis. kč
na straně MD během roku 2016 – 1.661 tis. kč
na straně D během roku 2016 – 1.681 tis. kč
stav k 31.12.2016 – 332 tis. kč
Po lhůtě splatnosti déle než 1 rok jsou tyto pohledávky:
1) Petr kavický – 156.545,24 kč. Celkový dluh p. kavického činil k 30.9.2011
166.045,24 kč. Dne 2.10.2011 podepsal trojdohodu o úhradě dluhu (s JUDr. Juříčkem
a Domem umění města Brna) přesně v jejích intencích začal dluh splácet. V roce 2011
uhradil 1.500 kč, v roce 2012 8.000 kč. Poslední splátku předal bohužel v listopadu
2012, od té doby p. kavický neplatí podle splátkového kalendáře, ani se nesnaží
komunikovat. kauza je řešena prostřednictvím advokátní kanceláře dr. Juříčka. Dne
30.9.2013 byl vydán exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí
povinného. Prozatím nebylo vymoženo žádné plnění.
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2) Hrabal – 87.541,96 kč. Dlužná částka sestává ze závazků p. Hrabala vzniklých
v letech 2011 a 2012. V roce 2013 pan Hrabal podepsal prohlášení o uznání závazku
a dohodu o splacení dluhu, na jejímž základě začal splácet v říjnu 2013 částku
1.000 kč měsíčně. Bohužel poslední včas uhrazenou splátkou byla splátka v prosinci
2013.
Od ledna 2014 p. Hrabal neplatí a ani se nesnaží komunikovat. Na dlužníka bylo
podáno trestní oznámení prostřednictvím advokátní kanceláře dr. Juříčka.
Dne 26. 5. 2014 byla podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení. Dne
9.9.2014 krajský soud v Brně rozhodl o prodeji majetku mimo dražbu. Insolvenční
řízení nebylo dosud ukončeno.
Výše uvedené pohledávky v celkové částce 244.087,20 kč jsou k 31.12.2016 kompletně
zúčtovány v opravných položkách na účtu 556 (vše v minulých účetních obdobích).
Pohledávky po splatnosti do 1 roku k 31.12.2016 byly evidovány pouze vůči společnosti
Centrum pro kulturu a společnost. Jednalo se o tyto pohledávky: za služby spojené
s pronájmem za září ve výši 3.052 kč splatná do 17.10.2016, za služby za říjen ve výši
4.470 kč splatná do 23.11.2016 a za služby za listopad ve výši 5.695 kč splatná do 26.12.2016.
Společnosti byla fakturována k 31.12.2016 smluvní pokuta a úrok z prodlení ve výši
307,80 kč. Všechny dlužné částky byly postupně uhrazeny, poslední k 1.2.2017.
Závazky – účet 321 Dodavatelé
stav k 31.12.2015 – 266 tis. kč
na straně MD během roku 2016 – 6.791 tis. kč
na straně D během roku 2016 – 6.855 tis. kč
stav k 31.12.2016 – 330 tis. kč
Na účtu 321 není evidován žádný závazek DU po splatnosti.
Veškeré pohledávky a závazky k datu 31.12.2016 jsou uvedeny v příloze č. 9.
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4.6 Transfery z jiných veřejných rozpočtů
Domu umění se podařilo získat v roce 2016 transfery ze státního rozpočtu, státních fondů
a rozpočtu Jihomoravského kraje v celkové částce 1.256 tis. kč, tj. o 207 tis. kč více než v roce
předchozím (podrobněji viz. kapitola 4.2 Výnosy).

4.7 Investice
V roce 2016 byly realizovány tyto investice:
-

Účet 019 (ostatní dlouhodobý nehmotný majetek) – v březnu 2016 byly dokončeny
nové webové stránky organizace, pořízeny byly za celkovou částku 176.050 kč.
Webové stránky byly v průběhu roku dále rozšířeny, v konečné podobě pak byly
převzaty do užívání v listopadu 2016 (zhodnocení ve výši 109 tis. kč).

-

Účet 022 (samostatné movité věci a soubory movitých věcí) – v září 2016 byly
pořízeny v rámci rekonstrukce vstupní haly prostor hlavní budovy organizace
2 soubory majetku:
pokladní pult se 2 regály – za cenu 71.969,92 kč,
textilní závěsné předěly – v hodnotě 41.238,18 kč.

-

Účet 042 (nedokončený dlouhodobý hmotný majetek) – požární zpráva a plány
objektu rezidencí v DPk (dokumentace k rekonstrukci) ve výši 6 tis. kč.
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5 Komentář k tabulce „Plán tvorby a čerpání peněžních
fondů“
416 – fond investiční
PS ......................................................................... 765
Tvorba:
odpisy............................................................... 1.817
Čerpání:
na financování investičních výdajů:
web DU ............................................................ -105
TZ webu – doplnění ....................................... -109
soubor majetku hala 1....................................... -72
soubor majetku hala 2....................................... -41
rezidence DPk – rekonstrukce .......................... -6
odvod MMB ................................................. -1.467
Stav k 31.12.2016 ............................................... 782
V roce 2016 byly dokončeny nové webové stránky Domu umění města Brna. Do užívání byly
převzaty v březnu s pořizovací cenou 176 tis. kč (v r. 2016 čerpáno z fondu investic 105 tis.
kč, 71 tis. kč bylo čerpáno v předchozích letech). V průběhu roku bylo dále realizováno
rozšíření webu, které bylo dokončené v listopadu a zvýšilo vstupní cenu majetku
o 109 tis. kč.
V rámci rekonstrukce vstupní haly na Malinovského nám. 2 byly pořízeny 2 soubory
majetku – první zahrnující pokladní pult a regály (pořizovací cena 72 tis. kč), druhý
představující osvětlené závěsné textilní předěly (pořizovací cena 41 tis. kč).
Nebyla dokončená rekonstrukce prostor rezidencí v DPk, kde je zadavatelem investiční
odbor MMB. V rámci rekonstrukce byly v loňském roce Domem umění vynaloženy
investiční náklady na požární zprávu prostor a plány objektu v celkové výši 6 tis. kč.
Původně plánovaná investice v podobě mříže do depozitáře DPk byla realizována
za nižší pořizovací cenu (28 tis. kč), tedy v hodnotě drobného dlouhodobého hmotného
majetku.
413 – fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV
PS ......................................................................... 944
Použití:
Na další rozvoj činnosti organizace ................ -55
Stav k 31. 12. 2015 ............................................. 889
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412 – FKSP
PS ........................................................................... 38
Čerpání na úhradu potřeb zaměstnanců:
Penzijní připojištění .......................................... -14
Stravování .......................................................... -52
Odměny nepeněžní ............................................. -6
Odměny peněžní ................................................. -5
Tvorba:
Příděl na rok 2016 ............................................. 101
Stav k 31.12.2016 ................................................. 62
411 – fond odměn
PS ........................................................................... 50
Stav k 31.12.2016 ................................................. 50
Všechny fondy organizace byly k 31.12.2016 finančně kryty.
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6 Kontrolní činnost
Plán interního auditu byl schválen ředitelkou organizace Mgr. Terezií Petiškovou dne
29.01.2016 (viz příloha č. 1):
•

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 s cílem prověřit, zda inventarizace
majetku a závazků byla provedena v souladu s platnými zákonnými normami.

•

Autodoprava s cílem prověřit dodržování Směrnice o provozu a používání
služebního vozu - platné v roce 2016 .

•

Cestovní náhrady s cílem prověřit výši vyplacených cestovních náhrad ve vazbě
k předpisům a správnost účetních předkontací a dodržování Vnitřní směrnice
o vedení průkaznosti účetnictví ze dne 31.12.2010, č. XI a Zásady vztahu orgánů
statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím .

•

Vnitřní kontrolní systém – dodržování a prověření účinnosti vnitřního kontrolního
systému dle § 30, bodu 7 zákona o finanční kontrole.

•

kontrola opatření z veřejnosprávní kontroly provedené Ok MMB v roce 2015 –
s cílem prověřit zda a jak jsou nápravná opatření v organizaci uplatňována.

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti interní auditorky byl dne 30.06.2016
vypracován Dodatek č. 1 k ročnímu plánu interního auditu na rok 2016 ze dne 29.01.2016,
ve kterém byl plán interního auditu upraven takto (příloha č. 2):
•

Autodoprava s cílem prověřit dodržování Směrnice o provozu a používání
služebního vozu- platné v roce 2016.

•

Cestovní náhrady s cílem prověřit výši vyplacených cestovních náhrad ve vazbě
k předpisům a správnost účetních předkontací a dodržování Vnitřní směrnice
o vedení průkaznosti účetnictví ze dne 31.12.2010, č. XI a Zásady vztahu orgánů
statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím .

•

Vnitřní kontrolní systém – dodržování a prověření účinnosti vnitřního kontrolního
systému dle §30, bodu 7 zákona o finanční kontrole.

U vykonaných interních auditů nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru, které by
negativně ovlivnily činnost organizace a dosažené výsledky v hospodaření.
Interním auditorem, který je funkčně i organizačně oddělený od řídících struktur Domu
umění, byl nezávisle přezkoumán a objektivně vyhodnocen zavedený vnitřní kontrolní
systém. Nebyly zjištěny skutečnosti či náznaky nehospodárného, neefektivního a neúčelného
vynakládání finančních prostředků při zajišťování stanovených úkolů vymezených zřizovací
listinou. Lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém nastavený a uplatňovaný je účinný,
zaveden v dostatečném rozsahu, umožňuje včas a nezávisle odhalovat porušování právních
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norem a tím i minimalizovat rizika spojená s nehospodárným vynakládáním veřejných
prostředků. Splňuje cíl, kterému má sloužit.
Zpráva o činnosti interního auditu a finanční kontrole prováděné a uplatňované
v Domě umění za hodnocený rok 2016 byla v požadovaném rozsahu zpracována
a ve stanoveném termínu předložena na Odbor kultury MMB.
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7 Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace proběhla v souladu s ustanovením vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci
majetku a závazků a dle směrnice Domu umění města Brna pro provedení inventarizace
za rok 2016 ze dne 14.12.2016.
Na základě vydané směrnice pro provedení inventarizace ze dne 14.12.2016 byla
provedena inventarizace veškerého majetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv
a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových účtech v souladu s ustanoveními § 29 a § 30
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
Inventarizační zpráva je přílohou č. 3 zprávy o činnosti DU v roce 2016.
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Přílohy
1. Roční plán interního auditu
2. Dodatek č. 1 k ročnímu plánu interního auditu
3. Inventarizační zpráva
4. Rozpis účelově vynaložených prostředků – Brněnské architektonické stezky –
mzdové náklady vč. odvodů na 1 pracovníka
5. Rozpis účelově vynaložených prostředků – Brněnské architektonické stezky – údržba
a značení objektů a tisk
6. Rozpis účelově vynaložených prostředků – vydání publikace EPOS
7. Rozpis účelově vynaložených prostředků – nákup projektorů a PC pro rezidence
8. Rozpis účelově vynaložených prostředků – rezidence DPk – zvýšené náklady vzniklé
v souvislosti s rekonstrukcí
9. Pohledávky a závazky organizace k 31.12.2016
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O0ttl UVEtrti

mfsfn

BRNA, pftispEvrovA oRGANTzAcE
wtRuNovsrEHo rvAuesri 2, 602 0o BRNo

Roini pf5n interniho auditu na obdobi od r.1.2016 do gt.rz.2or6
1.

Rodni plSn je zpracov5n interni auditorkou Domu um6ni
mEsta Brna na zdkladE ustanoveni

$ 30 odst. 3 zdkona t.
sprdve a
.320/2ooL sb., o finandni tontrore ve- vere;n6
'-'
ndkter.fch z5kon8 ( ddle jen zdkon o finandni kontrll"l.

-

2.

z;6;6'

Rozpis pliinovanfch auditorskfch akci

sestaveni plSnu auditorslcich akcl a sestaveni Souhrnn6
rodni zpr6vy za rok 2015 pro MMB

Audit d.j. L/20L6
INVENTARIZACE MAJETKU E
rozsah: rok 2015

AV

PArcT

typ auditu: ufkonu
crl auditu: Dodriovani z6konnfch norem a vnitini smErnice
o vedeni fdetnictvi
Casov6 rozvrien[: L.Z.ZOL6 15.03,2016
Person5lni zajiSt6ni: interni auditor

-

Audit d,j. 212016
AUTODOPMVA
rozsah: I. dtvrtleti 2016
typ auditu: r,nfkonu
cil auditu: Dodriov5ni sm6rnice o provozu a pouiiv5ni
sluiebniho vozu- platn6 v roce 2016
Casov6 rozvrteni: 30.3. 2016 - 15.05.2016
Person5lni zajiStEni: interni auditor

Audit d.j. 3120L6

cESTovNi pi,ixnzy
I. pololeti 2016
typ auditu: finandni
rozsah:

cil auditu: vnitini smErnice o vedeni pr0kaznosti 0detnictvi
ze dne 3L.tz.zoro,i. XI
vztahu.org6nrS stgtutdrniho m6sta Brna k piispEvkornf,
orguni;;f,
Casov6 rozvrteni: 30.05.2016

-

a

z6sady

15.08.20i6

Person5lni zaji5t6ni: interni auditor

Audit d,i. 412016
VNrril,NJ rbrurnouli sYSTEM
rozsah: I-B /2016

typ auditu: rnfkonu

cil auditu: Dodriovdnia provEieni rldinnostivnitiniho
kontrolnlho syst6mu dle g30, bodu 7
z5kona o finandni kontrole
Casov6 rozvfieni: 1.9.2016 - 30.10.2016
PersonSlni zajiSt6ni: interni auditor

Audit

dj. sl20t6

KoNTRoLA oPATi.ENi z vEF,ElNospnnvrui KoNTRoLy proveden6
oK MMB v roce 2015
rozsah: 2-L0l 20L6
typ auditu: rnikonu
cil auditu: Prov6st kontrolu odstranEni zjiSt6n'ich nedostatk0
veiejnoprdvni kontrotou a
qrov6ip zda n6pravnd opatieni jsou uptitfi ova na
Casov6 rozvrteni= 30.10.2016 - 15.12.2016
Person5 Ini zajiSt6ni: interni auditor

3.

Odbornd pffprava atdltora

odbornd pffprarra a.uditop na z6kladE ustanoveni g3o odst.
3 Zdkona o finandni kontrote
piisluinfch z5kon0 a ryhr556t, ddb;,lemti nu gk"Gfuh

spodi'va v sanrcstudiu

;;;mindiich.

VI

4.

Metodickii a konzultadni dinnost
Rozsah metodickd a konzultadni dinnosti vyplyne ze z6vilrfi provedenfch
auditg a z potieb
pracovnik0 Domu um6ni m6sta Brna.

V BrnE, 29.1.20L6
Zpracovala: Iva Stefanov6, interniauditorka Domu umEni
m6sta Brna

Tento rodni pl5n schv6lil dte ustanoveni 30 odst. 5 z6kona
s
E. 32ol2ooL

\

ut/ill

o0w uwEttf wEsrn

BRNA,

pRispEvr<ovA oRGANTzAcE

vnLrruovsrrHo ruAuEsr[

Dodatek

i. I k roinimu

2, 602 oo BRNo

pldnu interniho auditu na rok 2ot6 zedne 29.01.2016

Dodatek d' 1 k rodnimu pldnu interniho auditu na rok 20L6, schv6len6ho
ieditelkou organizace Mgr. Terezii
Petiskovou dne 29.01.2016 se tlikii podtu vykonanrich audlt0 v roce 2016.
K riprav6 podtu internich audit6 pro
rok 2016 bylo piistoupeno z d0vodu dlouhodob6 pracovni neschopnosti interni

6-7/20t6).

auditorky (2-5/2016

a

Rotni pliin interniho auditu pro rok 2016 se upravuje takto:
Audit d. t/20L6 a 5/20!6 byty zruieny bez ndhrady.

Audit d. 2/2016 byl zm6n6n na:

-

Audit E.j. Ll20L6
AUTODOPRAVA
rozsah: l. dtvrtletf 2016
typ auditu: vlikonu
cil auditu: Dodriovdni Sm6rnice o provozu a pouZivdni sluiebniho vozu- platn6
v roce 2016
easov6 rozvrlenl 30.05.2016 - 15.08.2016
PersondlnI zaji5t6ni: interni auditor

Audit d. 3/2016 bvl zmdn6n na:

-

Audit E.j.2l2ot6
CESTOVNI NAHRADY
rozsah: L pololeti 2016

typ auditu: finandni
cil auditu: Vnitinism6rniceovedenipr0kaznosti fdetnictvizedne 3t.tz.2oro,d.Xl
aZ6sadyvztahu
orgdn0 statutdrniho m6sta Brna k piisp6vkovfm organizacim

easov6 rozv rient 1,g.2Ot6 - 30. 10. 2016
PersonSlni zajiStdni: interni auditor

Audit d. 4/2016 bvt zm6n6n na:

-

Audit 8.i.3120t6
VNITNNI KONTROLNI SYSTEM

rozsah: !-8 /2016

typ auditu: vfkonu
cil auditu; DodrZovdni a provdieniddinnosti vnitfniho kontrolnfho syst6mu
dle g30, bodu 7 zdkona o

finandni kontrole

easov6 rozvrienh: I.!I.2OL6 - 30.t2.2O16
PersonSlni zaji5t6ni: interni auditor

L.

Odbornd piiprava auditora

Odbornd piiprava auditora na ziiklad6 ustanoveniS30 odst. 3 Zdkona o finandni kontrole
spoiiv6 v samostudiu piisluSnfch zdkon0 a vyhld5ek, d6le v ddasti na 5kolenich a seminiiiich.

2.

Metodickd a konzultadnidinnost
Rozsah metodick6 a konzultainidinnostivyplyne

Domu um6ni mdsta

V Brn6,

Brna.

zezilvlr(tprovedenrich audit0 a z potieb pracovniki

,

30.6.2016

Zpracovala: lva Stefanov5, interniauditorka Domu umdni mdsta

/
Brna UU,'t/

Tento rodni pldn schvdlila dle ustanoveni $ 30 odst. 5 zdkona i.320/200L

ieditelka

Příloha č.

- rozpis účelově vynaložených prostředků z dotace MMB

Brněnské architektonické stezky 2016 - mzdové náklady vč. odvodů na 1 pracovníka

datum čerpání

věcná náplň

leden - prosinec

hrubá mzda

leden - prosinec

odvoz ZP a SP organizace

Celkem

finanční částka
uvedená na účetním
dokladu / mzdovém
listu
v Kč
9

,
,
9 ,

finanční částka
hrazená z účelového
neinv. příspěvku v
Kč
9

,
9

,
,

Příloha č. - rozpis účelově vynaložených prostředků z dotace MMB
Brněnské architektonické stezky - údržba a značení objektů a tisk

číslo účetního
dokladu
-

datum čerpání

věcná náplň

barva na obnovu značení BAS

. .

tisk brožur - mapek BAM

. .

obnova značení - DPP

-

. .

šablona pro značení BAM

-

. .

-

. .

obnova značení - DPP

,

-

. .

obnova značení - DPP

/

-

. .

obnova značení - DPP

,

-

CELKEM

uvedená na účetním
dokladu v Kč

. .

-

finanční částka

finanční částka

/

Šrom

ředidlo, olej, mazadlo, ocel.kartáč, štětec, polomaska
/

Šrom, Klvaňa
Šrom

/

Klvaňa, Hurych

hrazená z účelového
neinv. příspěvku v
Kč

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

82 046,00

80 000,00

Příloha č.

- rozpis účelově vynaložených prostředků z dotace MMB
Vydání publikace EPOS

číslo účetního
dokladu

datum čerpání

finanční částka
uvedená na účetním
dokladu
v Kč

věcná náplň

-

. .

redakce a příprava - Svobodová - DPP

-

. .

text do publikace - Konečný - lic.sml.

-

. .

text do publikace - Dufek - lic.sml. /

-

. .

redakce a příprava - Svobodová - DPP

-

. .

text do publikace - Plch - lic.sml. /

-

. .

redakce a příprava - Svobodová - DPP

/

-

. .

redakce a příprava - Svobodová - DPP

-

. .

redakce a příprava - Svobodová - DPP

-

. .

-

. .

-

. .
-

Celkem

/

finanční částka
hrazená z účelového
neinv. příspěvku v
Kč

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

/

,

,

/

,

,

fotodokumentace pro publikaci EPOS Dvořáková

,

,

,

,

,

,

. .

redakce a příprava - Svobodová - DPP /
koncepce a texty do publikace - Vančát, sml. O dílo
/
sken a příprava fotografií pro tisk publikace Studio
Marvil

,

,

. .

překlady a korektury Tlachová

,

,

. .

tisk publikace Tiskárna Helbich

,

,

/
/

00,00

00 000,00

Příloha č.

- rozpis účelově vynaložených prostředků z dotace MMB
Nákup projektorů a PC pro rezidence

číslo účetního
dokladu

datum čerpání

-

. .

-

. .

Celkem

věcná náplň
ks projektorů NEC Sulovec
notebook DELL pro rezidence Smejkal

finanční částka
uvedená na účetním
dokladu
v Kč
,

finanční částka
hrazená z účelového
neinv. příspěvku v
Kč
,

,

,

,4

000,00

Příloha č. 8 - rozpis účelově vynaložených prostředků z dotace MMB
Rezidence DPK – zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí

číslo účetníoo
dokladu

datum čerpání

věcná náplň

200013-7

31.7.2016 odborný pracovník pro rezidence - orubá mzda 7/2016

200013-7
900012-9
900022-9

finanční částka
orazená z účelovéoo
neinv. příspěvku (v
Kč)

11 973,00

11 973,00

31.7.2016 odvod ZP a SP organizace 7/2016

4 072,00

4 072,00

8.9.2016 čištění koberců v DPK (Binder)

5 567,00

5 567,00

2 560,00

2 560,00

19.9.2016 náoradní klíče (EVVA)

100009-9

9.9.2016 konvice na kávu 1l (Vicor)

100010-9

9.9.2016 zatemňující rolety VELUX
nábytek - vybavení ateliérů a rezidenčníco pokojů
8.9.2016
(Ikea)

100011-9

finanční částka
uvedená na účetním
dokladu
(v Kč)

285,00

285,00

7 351,00

7 351,00

23 085,00

23 085,00

100028-9

21.9.2016 ramínka na šaty

100029-9

21.9.2016 lepidla pro údržbu

99,00

99,00

329,00

329,00

100039-9

21.9.2016 samolepky čísel na dveře

64,00

64,00

100038-9

21.9.2016 konvice varná a konvice na kávu (Tesco)

688,00

688,00

100037-9

20.9.2016 adaptét iMac HDMI (iStyle CZ)

999,00

999,00

100040-9

21.9.2016 materiál pro údržbu (Vicor)

12,00

12,00

100041-9

21.9.2016 baterie pro VZT (Euronics)

79,00

79,00

100043-9

21.9.2016 nádobí na rezidence (IKEA)

779,00

779,00

900054-9

29.9.2016 routery (3) vč. montáže a kabelů (Smejkal)

2 656,00

2 656,00

900053-9

30.9.2016 lednice (HP Tronic Zlín)

7 590,00

7 590,00

100050-9

30.9.2016 lůžkoviny

1 580,00

1 580,00

200014-9

30.9.2016 úklid prostor rezidence DPP 79/2016 (Willertová)

2 990,00

2 990,00

900016-11

23.11.2016 výmalba prostor rezidencí (Měřínský)

71 592,00

12 504,00

0100070-11

28.11.2016 datatprojektor (Sulovec - eTECH CITY)

30 757,26

30 757,00

100033-11

29.11.2016 zámek vč. kování na únikový výcood (Herman)

2 685,00

2 685,00

100035-11

30.11.2016 postel, ručníky, prostěradlo (IKEA)

5 400,00

3 675,00

100036-11

30.11.2016 přeprava postele (součást ceny majetku)

300,00

300,00

200011-11

30.11.2016 koordinace provozu rezidencí (nejnutnější úkony)zástup za nemocnou kolegyni (Jičínská DPP 93/2016)

4 000,00

4 000,00

16 060,00

16 060,00

4 019,00

4 019,00

900004-12

6.12.2016 mixpult, mikrofon a 2x slucoátka (Audio Partner)

900008-12

8.12.2016

vícelúčelový stativ a nabíječka na baterie (Alza.cz)

900009-12

9.12.2016 audiorekordér (Brejcoa)

9 890,00

9 890,00

38 929,50

38 929,00

900020-12

12.12.2016

100016-12

12.12.2016 vybavení do dílny

13 989,00

13 989,00

0100037-12

13.12.2016 drátěná klec na teconiku (Stratil)

28 435,00

28 435,00

0100047-12

13.12.2016 videotelefon - elektrický vrátný (Krupa)

22 210,76

22 210,00

100029-12

14.12.2016 utěrky

370,00

370,00

200016-12

31.12.2016 koordinace provozu rezidencí (nejnutnější úkony)zástup za nemocnou kolegyni (Jičínská DPP 93/2016)

2 600,00

2 600,00

323 995,52

263 181,00

fotoaparát s příslušenstvím (Český velkoobcood)

Celkem
Vráceno - nevyčerpaná část dotace

179 819,00 Kč

Kontrolní součet

443 000,00 Kč

Příloha č.

- Pohledávky a závazky organizace k

.

.

Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2016
splatnost
Účet

částka v Kč popis

Odběratelé

po splatnosti

/

,

Hrabal Jan - energie, sml.pokuty DPK

,

komisní prodej

,

B.A.W.D.F. Letiště Tuřany-komisní prodej

,

komisní prodej

,

Baťův institut Zlín: komisní prodej kat.

,

Kraus,Sládeček-V hlavě architekta
po splatnosti

.

.

,

Centrum pro kulturu a společn.-DPK .

po splatnosti

.

.

,

Centrum pro kulturu a společn.-DPK

.

po splatnosti

.

.

,

Centrum pro kulturu a společn.-DPK

.

,

Centrum pro kulturu a společn.-DPK

.

. .

,

Centrum pro kulturu a společn.-sml.pokuta,úrok

,

. .

,

MOTRAN Research-služby DPK

,

. .

. .

,

Petišková-hovorné

. .

,

KOSMAS-prodej zboží

. .

,

KOSMAS-prodej zboží

. .

,

INTERNI-sml.pokuta,úrok z prodlení

,

. .

,

APCC-reklamní služby,propagace

,

. .

,

Galerie hl.m.Prahy-publ.EPOS

,

. .

,

. .

,

Muzeum m.Brna-prodej BAM

,

. .

,

iUmeni.cz-prodej zboží ./IV.

,

. .

,

KGVU Zlín-provize za kom.prodej ./IV.

,

. .

,

TIC-prodej BAM ./IV.

,

. .

,

Knihovna J.Mahena-vstupenky KA V

,

. .

,

Košťál-provize za komisní prodej zboží

,

. .

,

Magni-provize za komisní prodej zboží

,

. .

,

Houser-provize za komisní prodej zboží

. .

,

. .

,

Celkem

/

.

,
.
.

Baťův institut-prodej katalogů

. ART CONS.-vyúčt.energií .pol.
Artmap-vyúčt.prodeje konsign.skladu ./IV.

,
účet

po splatnosti

.

/

,
,

Celkem

,

,

,
,
,
,

Odběratelé - Klub um. Kavický

Celkem

,

energie, služby dlouhodobý pronájem

Účet

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Celkem

Účet

,

Teplárny-pára DU r.

,

E.ON-plyn DU r.

,

Mošťák-zál.přepravka

. .

,

Pokladna DU - tržba r.

. .

,

Pokladna DPK - tržby r.

,

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
,

SFK-výstava Kučera smlouva dotace na r.

,

SFK-výstava Ruller smlouva dotace na r.

,

Náklady přístích období
,

ATLAS consulting-přístup CODEXIS

,

ATLAS consulting-přístup CODEXIS

Účet

Celkem

,

,

redb-hosting,doména /

,

,

KOOPERATIVA-pojištění VW . .- . .

,

,

DPV Hamburg-předpl.čas.Art - /

,

,

PORADCE-Poradce

,

,

Česká pojišťovna-pojistné DU,DPK . .- . .

,

,

Česká pojišťovna-doplatek . .- .

,

,

ČV ICOM-příspěvek na r.

,

CITY-TOOLS-tisk plak.,pronájem ploch Díaz

,

,

Baťův institut Zlín-kat.V hlavě architekta,

,

neprodané ks k
Celkem

ks kavárna

Pohledávky za zaměstnanci

Celkem

Účet

Čes.pošta-jistina na na úhr.pošt.úvěru

,

Celkem

Účet

,

.

.

.
průkazek

ks

,

,

Ostatní krátkodobé pohledávky - konsign.sklad
,

KOSMAS-zboží na konsign.skladu

,

ArtMap-zboží na konsign.skladu

,

iUmění Střelice-zboží na konsign.skladu

,

Muzeum m.Brna-zboží na konsign.skladu

,

TIC m.Brna-zboží na konsign.skladu

,

Galerie hl.m.Prahy-zboží na konsign.skladu

,

,

Účet

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

ORJ

,

celkem

,

Účet

/ Americké velvysl.-výst.Sam Leweitt a Ch. Thompson r.

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

ORJ

, / MK ČR-žádost o dotaci r.

ORJ

, / SFK-žádost o dotaci r.
-

ORJ

,

/ SFK-smlouva o dotaci r.

, / SFK-žádost o dotaci r.
-

,

/ SFK-smlouva o dotaci r.

celoroční progr.

,

Kučera
Kučera

,

Ruller
Ruller

,

ORJ

, / MK ČR-žádost o dotaci r.

rezidence

,

ORJ

, / MK ČR-žádost o dotaci r.

BAM fáze D

,

ORJ

, / MK ČR-žádost o dotaci r.

Sochy v ulicích

,

ORJ

,

/ MK ČR-žádost o dotaci r.

Kučera

,

ORJ

,

/ SFK-žádost o dotaci r.

ORJ

,

/ ČNFB-žádost o dotaci r.

celkem

,

K.O.Hrubý
Sochy v ulicích

,
,
,

Krátkodobé závazky - dodavatelé (účet 321) k 31. 12. 2016
Název věřitele

Čáskta v Kč
účet

účet

splatnost

Dodavatelé invest.

celkem

,

účet
Brněn.vodárny-vodné,stočné,srážky DU

.

Dodavatelé A, B, C
,

. .

,

. .

,

. .

Baťův institut-provize z kom.prodeje Slád./Kraus

,

. .

Ambit Media-vyúčt.prodej Art Antiques

,

. .

Anymade studio Cabalka-grafika k výst.programu

,

. .

Brněn.vodárny-vodné,stočné,srážky DPK

. .. .-

.
.

.

Berendsen textil servis-rohože DU

,

účet

Dodavatelé D

Dvořáková-fotodokumentace výst.Díaz,Higashino/Kihlstrom

,

účet

,

celkem

účet
Edenred CZ-vrácené stravenky

ks

Dodavatelé E, F, G, H, I
-

ERA Média-vyúčt.prodeje čas.ERA z konsign.skl.
účet

celkem

-

účet

. .

,

. .

,

. .

,

Dodavatelé J,K

Kreuzzieger-zál.kurátorství výst.Díaz

,

. .

KGVU Zlín-vyúčt.komisního prodeje čas.Prostor

,

. .

účet

,

celkem

účet

Dodavatelé L,M,N

Nadace Prague Biennale-vyúčt.prodej Flash Art

,

účet

,

celkem

účet
OWESCO-pára DPK
účet

celkem

.

. .

Dodavatelé O,P
,
,

. .

účet
Šafránková-ostraha výstav

/

Dodavatelé R,S
,

. .

Jehlička ROVEX-revize výtahu DU ./IV.

,

. .

Reiner-vyúčt.prodeje konsign.skladu Palla

,

. .

Studio Federico Díaz-vyúčt.prodeje konsign.skladu

,

. .

účet

,

celkem

účet

Dodavatelé T,U,V,Z

Trade FIDES-revize Latis DU

,

. .

Tiskárna Helbich-tisk publ.Tektonika paměti

,

. .

Tlachová-překlady výst.plán

,

. .

,

. .

,

. .

,grant,dopr.progr.

Tiskárna Helbich-tisk letáků Higashino/Kihlstrom
Vodafone-hovorné mobil.tel.
účet

Celkem ú.

celkem

/

,

,

Závazky (ostatní)
účet

Kč

popis

splatnost

Účet

Zaměstnanci

,

mzdy v hotovosti

. .

Účet

Jiné závazky vůči zam.

,

mzdy převod

. .

Účet

Sociální zabezpečení

,

soc. poj.

. .

Účet

Zdravotní pojištění
,

VZP

. .

,

ZP MV ČR

. .

,

ZP oborová

. .

,

ZP česká průmyslová

. .

,

penzijní připojištění

. .

,

daň zálohová

. .

,

daň srážková

. .

Celkem

,

Účet

Důchodové spoření

Účet

Ostatní daně, poplatky...

Celkem

,

Účet

DPH

Účet

Výdaje příštích období

celkem

Účet

Celkem

Účet

,

./IV.

. .

,

Nová Trojka-vyúčt.energií .pol.

,

INTERNI-vyúčt.energií .pol.

. .
,plyn rok

,

Výnosy příštích období
,

SFK-kat.Sládeček/Kraus,čas.rozl.

,

Statutár.m.Brno-kat.EPOS,čas.rozl.

,

SFK-výst.Kučera

,

SFK-výst.Ruller

.

.
.

.

předpis
předpis

,

Dohadné účty pasivní - konsign. sklad DU
,

Ateliér Praha - čas. Ateliér

,

A Praha - čas. A

,

Kruh súčasného umenia Profil-čas.Profil

,

FAVU Brno-kat.Diplomanti

,

Dvořák Jáchym-čas.Raketa

,

Nevyfakt.k

. .-pára DU Teplárny

. .

Celkem

Účet

,

Nevyfakt.k

. .-pára DU Teplárny

,

Nevyfakt.k

. .-pára DU Teplárny

,

Nevyfakt.k

.

.-pára DU Teplárny

,

Nevyfakt.k

.

.-plyn DU E.ON

,

Nevyfakt.k

.

.-elektřina DU E.ON

,

Nevyfakt.k

.

.-elektřina DPK E.ON

,

Nevyfakt.k

.

.-BOZP a PO ./IV. Kříž

,

Nevyfakt.k

.

.-internet

.

,

Nevyfakt.k

.

.-hovorné

.

,

Nevyfakt.k

.

.-poštovné

Faster
Faster
.

Č.pošta

,

- komisní prodej
,

Houser Milan - kat. Houser

,

Magni Milan - Magni: Kdo je tady prezidentem

,

Košťál Rostislav - Retroperspektiva

,

Košťál Rostislav - Tempi

,
Účet

- darované zboží
,

Magistrát m. Brna-kat.Lacinová

,

Magistrát m. Brna-kat.Śtolfa

,

ČNFB-kat. Janáček

,

Č/N fond bud.,MOG Regensb.-kat.Neuschul

,

PROHELVETIA Krakov-Kozlowski/sleva/

,

BWA Wroclav-kat.Kozyra

,

Sleeuwits,Haag-Marlen Sleeuwits:

,

Visegrad-Formáty sborník

,

Visegrad-Formáty tr. sborník+DVD

,

Formáty tr.-sborník+DVD+kat.

,

Gal.Caesar OL-kat.Šnajdr Mir.st.

,

BWA Wroclaw-kat.Olaf Brzeski

,

Statutár.m.Brno-Pocta B.Fuchsovi

,

Statutár.m.Brno-Crhonek:Architekt B.Fuchs ČJ

,

Statutár.m.Brno-Crhonek:Architekt B.Fuchs AJ

-n,

-E

,
Účet

- ostatní
,

Nová Trojka-kauce za DPK

,

Centrum pro kulturu a společnostkauce knihkup.-služby,uhradily Větrné mlýny

,
,
Celkem

,

UJEP Ústí n/L.-kat.Tektonika paměti

