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Muzeum Policie České republiky je organizační složka státu zřízená
Ministerstvem vnitra podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Muzeum Policie ČR dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost
bezpečnostních sborů na území našeho státu od doby jeho vzniku do současnosti.
Svojí každodenní činností se podílí na rozvíjení, naplňování poslání a cílů
v oblasti formování pozitivních postojů veřejnosti k Ministerstvu vnitra a Policii České
republiky, včetně vytváření účinných preventivních strategií v oblasti předcházení
kriminalitě a dalším negativním jevům. K tomuto účelu využívá vědecky zpracovávané
sbírky pro expoziční, publikační, propagační, preventivní a osvětové aktivity muzea.
Zároveň přispívá k rozvíjení a naplňování programu celoživotního vzdělávání a výchovy
policistů v oblasti bezpečnostní problematiky. To je kvalita, kterou nemůže v této šíři
činnosti poskytnout jiné médium.
Základní naplňovanou koncepcí je – pracovat jako živé dokumentační a osvětové
centrum, které je schopno na vysoké profesionální úrovni plnit svou základní trojjedinou
funkci: sbírkotvornou, vědeckou a výchovnou.
Prostřednictvím expozic a výstav umožňuje veřejnosti dosáhnout nejen vyšší
úrovně vzdělanosti v tak specifické oblasti lidské činnosti, kterou bezesporu práce
bezpečnostních orgánů je, ale pochopit i souvislosti vývoje této činnosti ve vztahu ke
společnosti i každému jednotlivci. Zároveň se snaží i napomoci formování identity
samotných policistů a jistou měrou ovlivňovat jejich morální a hodnotový systém.
Jako jedinečná instituce umožňuje současně živý kontakt s minulostí, přítomností i
budoucností. Poskytuje prostor pro zamyšlení i odpočinek. Je svým způsobem strážcem
paměti, kterého i náš resort potřebuje, zrcadlem našeho vnímání světa i bodem střetu
jednotlivých pohledů. Je jedním z mála míst, která oslovují stejnou měrou intelekt i
sensitivitu vnímatele. Tuto koncepci se podařilo prosadit až v posledních letech.
V roce 2016 jsme hospodařili s o něco vyšším objemem finančních prostředků na
výdaje Muzea Policie České republiky než v minulém roce. Přesto nebylo možno
realizovat další větší stavební opravy a reinstalaci expozice a také, jako i v minulých
letech, nebyly finanční prostředky na investiční akce zejména v oblasti péče o nemovitý
majetek. I přes tyto problémy se nám podařilo zrealizovat opravu hradební zdi, zpevnění
ploch pod vystavenými exponáty v zahradní části expozice, částečné úpravy jednotlivých
částí expozice, byly provedeny opravy EPS a EZS.
Muzeum pečuje nejen o interiér, jenž byl v minulosti obohacen o několik dalších
výstavních sálů, ale i o přilehlý park a zahradu, kde je umístěno a na moderních
principech výchovy provozováno dětské dopravní hřiště.
V roce 2016 navštívilo expozici muzea 60 tisíc lidí, při denním průměru 205
návštěvníků. K nejvíce navštívené akci patřila opět „Pražská muzejní noc“ (13. ročník),
která se opět tradičně konala v červnu. Během šesti hodin navštívilo muzeum pět tisíc
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lidí. Muzeum připravilo a uspořádalo 7 výstav v muzeu, a zabezpečovalo další výstavy,
pořádané Policií ČR a dalšími institucemi v různých regionech.
Můžeme konstatovat, že Muzeum Policie ČR i v podmínkách nižších
rozpočtových výdajů obstálo se ctí a rok 2016 byl celkově úspěšným rokem. Provoz
instituce byl zabezpečen, a to včetně nezbytných oprav, na dobré úrovni byl i sběr
sbírkových předmětů a zejména jejich zveřejňování pro širokou veřejnost. Podařilo se
zrealizovat otevření významných odborných výstav a uspořádat několik odborných
přednášek a seminářů.
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ORGANIZAČNÍ SCHEMA
MUZEA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Ředitel
Zástupce ředitele
/ekonomický náměstek, právník/
účetní
/finanční účetní/

personalista /mzd.účetní/
administr. a spis. pracovník

vedoucí správy sbírek

účetní
/mater.účetní/
kurátor podsbírky – 3 prac.m.
vedoucí provozně technického
pracoviště
provozář
technický pracovník

provozní elektrikář

dokumentátor
vedoucí pracoviště KVČ
produkční progr. prac. /2 pr.m./
pokladník
zřízenec v kult. zařízeních

domovník
uklízeč /3 pr.m./
vrátný /5 pr.m./
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Vedení Muzea Policie České republiky
Ředitelka muzea
Zástupce ředitelky
Vedoucí správy sbírek
Vedoucí pracoviště kulturně
výchovné činnosti
Vedoucí provozně technického
pracoviště

PhDr. Marcela MACHUTOVÁ
JUDr. Lubomír KLEISNER
Mgr. Radek GALAŠ
Květoslava KŮSOVÁ
Miroslav VALČÍK

Komise muzea
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Květoslava Kůsová
Mgr. Radek Galaš
Hana Hofmanová
Pavla Nová
František Soukup
Pavel Šmejkal
Komise správce FKSP
JUDr. Lubomír Kleisner
Pavel Šmejkal
Pavla Nová
Komise k posouzení nepotřebnosti movitého majetku
Miroslav Valčík
Pavel Šmejkal
Jarmila Jurčeková
Komise pro řešení náhrad škod na majetku
JUDr. Lubomír Kleisner
Hana Hofmanová
Miroslav Valčík
Dana Rakušanová
Milena Hovorková
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Základní personální údaje (k 31.12. 2015)
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
61 let a více
celkem
%

muži
0
0
0
3
7
5
15
51,72

ženy
0
0
1
0
5
8
14
48,28

celkem
0
0
1
3
12
13
29
100

%
0
0
3,45
10,34
41,38
44,83
100
x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání
dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední
odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži

ženy

celkem

%

0
0
4
2
4

1
2
3
1
5

1
2
7
3
9

3,45
6,90
24,14
10,34
31,03

0
5
15

0
2
14

0
7
29

0
24,14
100

Celkový údaj o průměrných platech
průměrný hrubý měsíční plat

22 745,- Kč
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců

Muži
Nástupy zam.
Odchody zam

Ženy
1
2

2
2

celkem
3
4

Trvání pracovního poměru zaměstnanců
Doba trvání
Do 5 let
Do 10 let
Do 15 let
Do 20 let
Nad 20 let
celkem

Muži
7
4
2
1
1
15

Ženy
4
4
4
1
1
14

Celkem
11
8
6
2
2
29

%
38
27
21
7
7
100

V Muzeu Policie ČR nejsou vybraná pracovní místa, pro která byl stanoven
kvalifikační požadavek standardizované jazykové ani jiné odborné zkoušky.
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Sbírkotvorná činnost
Charakteristika muzejních sbírek
Sbírka Muzea Policie ČR dokumentuje období od roku 1918 po současnost.
Její součástí jsou však i materiály, dokumentující činnost bezpečnostních orgánů
na území Rakouska-Uherska před vznikem Československé republiky. Sbírka začala
vznikat v 60. letech 20. století v souvislosti se založením Muzea Pohraniční stráže
a Vnitřní stráže. Charakteristický pro tuto dobu byl sběr materiálů k problematice ochrany
státních hranic. Se vznikem nástupnické organizace – Muzea SNB a vojsk MV – byl
od roku 1972 charakter sbírky rozšířen na celou problematiku bezpečnostní politiky
českého státu. Muzejní sbírky po roce 1990 začíná spravovat Muzeum Policie ČR.
Sbírka Muzea Policie ČR je v Centrální evidenci sbírek (dále CES) vedena pod
evidenčním číslem MPO/002-04-30/114002.
Sbírka Muzea Policie ČR se dělí na šest podsbírek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Písemnosti a tisky
Negativy a fotografie
Zbraně, střelivo a vojenská technika
Předměty, dokumentující trestnou činnost
Technika, chemikálie a jiné materiály
Vyznamenání, stejnokroje, symboly, falza a
modely.

Každá podsbírka se dále dělí na 2 až 7 sbírkových
fondů (viz detailnější informace k podsbírkám).
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Podsbírka „Písemnosti a tisky“
Podsbírka je označena číslem 1. Dělí se dále na
7 fondů (I. Bezpečnostní složky RakouskoUherska do roku 1918, II. Bezpečnostní složky
československého státu v letech 1918-1938, III.
Bezpečnostní složky na území českého státu
v letech 1939-1945, IV. Československé
bezpečnostní složky v letech 1945-1989,
V. Bezpečnostní složky a policejní služby ČSFR
a ČR v letech 1989-1992, VI. Bezpečnostní
složky a policejní služby ČR od roku 1993, VII.
Muzeum Policie ČR). Obsahem podsbírky je
písemná dokumentace, v některých případech
doplněná fotografiemi. Do podsbírky patří
okrajově i dobový tisk. Vzhledem k původnímu
zaměření muzea je podsbírka písemností ve
velké míře orientována na problematiku
Pohraniční stráže. Od poloviny 70. let je
sbírkový fond doplňován materiály z oblasti
činnosti prvorepublikové policie a četnictva a dále z činnosti SNB a Policie ČSFR a ČR.
Podsbírka je nekoncepčně obohacována materiály z činnosti obecních policií. Spíše
okrajově je zastoupena dokumentace činnosti zahraničních policejních sborů. Fond VII.
(Muzeum Policie ČR) je zaměřen na písemnou dokumentaci činnosti Muzea Policie ČR,
resp. otázky týkající se muzejní budovy atd.
Během roku 2016 bylo pokračováno v zásadních změnách lokací podsbírky.
Nové lokace jsou určovány podle tematických celků a podle období. Změny lokací byly
dokončeny počátkem roku 2016.
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Podsbírka „Negativy a fotografie“
Podsbírka je
označena číslem 2.
Dělí se dále na 7
fondů
(I.Bezpečnostní
složky RakouskoUherska do roku
1918,
II.Bezpečnostní
složky
československého
státu v letech 19181938,
III.Bezpečnostní
složky na území
českého státu
v letech 1939-1945,
IV. Československé bezpečnostní složky v letech 1945-1989, V. Bezpečnostní složky
a policejní služby ČSFR a ČR v letech 1989-1992, VI. Bezpečnostní složky a policejní
služby ČR od roku 1993, VII. Muzeum Policie ČR).
Podsbírka je zaměřena stejně jako podsbírka písemností a tisků – obě jsou úzce
provázány.
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Podsbírka „Zbraně,
vojenská technika“

střelivo

a

Podsbírka je označena číslem 3. Dělí
se dále na 6 fondů (I. Chladné zbraně,
II. Mechanické zbraně,
III. Palné a plynové zbraně, IV.
Munice, V. Vojenská technika, VI.
Pomocný fond sbírky zbraní a
střeliva). Podsbírka zahrnuje časově
zhruba období 20. století, zasahuje i do Rakouska-Uherska. Sbírkově je nejlépe
zastoupeno období po roce 1945.

Podsbírka „Předměty dokumentující trestnou činnost“
Podsbírka je označena číslem 4. Dělí se dále na 2
fondy (I. Předměty, dokumentující politicky motivované
činy do roku 1989, II. Předměty, dokumentující
kriminální trestné činy a dopravní nehody). Tato
podsbírka zahrnuje předměty od kasařského náčiní z 1.
republiky až po věci, zabavené pachatelům závažných
trestných činů v průběhu 2. poloviny 20. století.
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Podsbírka „Technika, chemikálie a jiné materiály“
Podsbírka je označena číslem 5. Dělí se na 3 fondy (I. Technika, II. Chemikálie, III. Jiné
materiály). V současnosti je nově řešeno, co do jednotlivých fondů patří. Nejobsáhlejší je
fond techniky (radary apod.)..
.

Podsbírka „Vyznamenání,
stejnokroje,
symboly,
falza a modely“
Podsbírka je označena
číslem 6. Dělí se dále na 5
fondů (I. Vyznamenání,
odznaky, čestná uznání a
ceny, II. Stejnokroje
a doplňky výstroje, III.
Symboly, IV. Falza, V.
Modely). Významné jsou především první dva fondy, v obou se nachází též množství
sbírkových předmětů, dotýkajících se problematiky zahraničních policejních sborů. Fond
stejnokrojů mapuje oblékání příslušníků československých (a českých) bezpečnostních
složek od roku 1918 do současnosti.
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Práce se sbírkami
Uložení sbírek
Uložení sbírek v Muzeu Policie ČR je řešeno podle charakteru sbírek více
způsoby. Větší část podsbírky „Písemnosti a tisky“je uložena v pořadačích v regálech
v jedné místnosti, která je zabezpečena EZS i EPS. Část podsbírky je dočasně umístěna
v ředitelně. Z hlediska prostorových možností je na tomto úseku situace dobrá.
Podsbírky „Zbraně, střelivo a vojenská technika“, „Předměty, dokumentující
trestnou činnost“ a „Technika, chemikálie a jiné materiály“ jsou ve správě jednoho
kurátora. Vstup do hlavního depozitáře je vybaven bezpečnostními dveřmi
odpovídajícího stupně, ostatní vstupy (kromě přiděleného prostoru na tzv. „technickém
dvoře“) jsou opatřeny protipožárními dveřmi. Předměty jsou uloženy v regálech, resp. na
speciálně upravených policích (zbraně). Všechny místnosti jsou zabezpečeny EZS i
EPS.
Podsbírka „Vyznamenání, stejnokroje, symboly, falza a modely“ je umístěna ve
dvou místnostech, které jsou zajištěny EZS i EPS. Stejnokroje jsou uloženy
v ochranných obalech. V ochranných obalech jsou uložena i vyznamenání apod., dle
možností i v plechových skříních.
Depozitáře jsou jednou ročně plynovány.
Ve všech prostorách depozitářů jsou pravidelně měřeny a zapisovány hodnoty – vlhkost
a teplota, které jsou vyhodnocovány a které nepřekračují požadované standardy.
Evidence
V roce 2016 bylo do přírůstkové knihy zapsáno celkem 223 čísel. Z toho bylo
získáno 204 vlastním sběrem, 8 převodem, 9 darem a 2 koupí. Zakoupené exponáty
byly v celkové hodnotě Kč 8.350,--.
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Restaurování,konzervace a péče o sbírkové exponáty.
Muzeum Policie ČR
nezaměstnává konzervátora,
z vlastních zdrojů provádí
jen jednodušší konzervační
zásahy. Ve spolupráci
s Pohotovostní motorizovanou
jednotkou krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy byla
zahájena renovace
sbírkového vozidla Tatra 805,
která bude v průběhu roku
2017 uvedena do původního
stavu.
V roce 2016 byla zahájena první fáze zajištění venkovních exponátů a to
vybudováním dlážděných stání pro vystavená vozidla.

V roce 2016 byly zahájeny přípravné práce pro vybudování nového depozitáře pro
sbírky. Nový depozitář bude vybudován v průběhu roku 2017.
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Personální zajištění
Péči o šest podsbírek sbírkového fondu Muzea Policie ČR zajišťuje oddělení Správy
sbírek, sestávající z pěti zaměstnanců. Vedoucím oddělení je Mgr. Radek Galaš, který je
zároveň kurátorem podsbírky „Písemnosti a tisky“. Podsbírku „Negativy a fotografie“
spravuje kurátorka Pavla Nová. Následující tři podsbírky – „Zbraně, střelivo a vojenská
technika“, „Předměty, dokumentující trestnou činnost“ a „Technika, chemikálie a jiné
materiály“ jsou v péči kurátora Pavla Šmejkala. Poslední z podsbírek, „Vyznamenání,
stejnokroje, symboly, falza a modely“, spravuje od roku 2013 František Soukup..
Správou sbírek v CES se zabývá Mgr. Radek Galaš ve spolupráci s Pavlem
Šmejkalem.
Sbírkotvorná činnost muzea
V roce 2016 bylo zaevidováno celkem 223 sbírkových předmětů – viz výše.
Zásadním přílivem přírůstků byl vlastní sběr a dále pak převod majetku. V oblasti
získávání přírůstků resp. exponátů, mapujících činnost Policie ČR Muzeum úzce
spolupracuje s útvary Policie ČR. Díky této spolupráci bylo například získána rozsáhlá
dokumentace k poříčnímu oddělení Praha od jeho založení v roce 1940 do současnosti.
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Knihovna Muzea Policie ČR
Fungování odborné knihovny Muzea Policie ČR je zajišťováno kurátorkou
podsbírky „Negativy a fotografie“ Pavlou Novou. Knihovna je tématicky vymezena
na problematiku historie bezpečnostních sborů od roku 1918 do současnosti (mírný
přesah do období Rakouska-Uherska nelze označit za specializaci) a je přístupna
badatelům v pondělí a středu od 10-12 hodin a od 13-16. Jindy je návštěva možná
po předchozí domluvě.
K 31. 12. 2016 bylo ve specializovaném knihovním fondu zahrnuto 4026 svazků,
57 knih bylo získáno v roce 2016. Náklady na nákup knih dosáhly částky 544,- Kč. Knihy
jsou v muzeu vypůjčovány k prezenčnímu studiu.
Internet
Pracovníci sbírek doplňují a spravují internetové stránky Muzea Policie ČR –
www.muzeumpolicie.cz. Od roku 2014 spravují pracovníci sbírek taktéž i facebookový
profil, který dosahuje stoupající návštěvnosti a v oblibě dosáhl již 2300 „přátel“. Tento
informační kanál je pravidelně doplňován o aktuální či připravované akce muzea a je
významným prostředkem reklamy.
Další akce
Vedle sbírkotvorné činnosti se pracovníci sbírek podíleli v roce 2016 na řadě výstav,
které proběhly jak v muzeu, tak i v dalších muzeích v ČR.
Mezi významné výstavy, na kterých se oddělení sbírek podílelo zásadní měrou jsou
výstavy, pořádané Muzeem Policie ČR ve spolupráci s dalšími subjekty:
Život ve stínu šibenice – ve spolupráci s Muzeem českého a slovenského exilu
Policisté a četníci v boji za svobodu – vlastní výstava
Stejnokroj 1918 – 2015 – (květen 2015 – červen 2016)
Pracovníci oddělení sbírek se rovněž podíleli na akcích, které jsou v Muzeu Policie ČR
pořádány Policií ČR a to buď Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Policejním
prezídiem či útvary s celostátní působností. Jednalo se o zajištění a organizaci celkem
38 akcí, a to služebních přísah, předávání praporů, slavnostních ceremoniálů a
předávání vyznamenání a ocenění.
Stejně tak se podíleli na organizaci XI. Konference policejních historiků.
Součástí práce oddělení je i přímá účast v komisi policejního prezidenta pro vývoj
stejnokrojů a označení Policie ČR. V rámci této komise byly vytvořeny nové stejnokroje
pro Policii ČR vz.2015, které vedle praktických prvků obsahují již i prvky, odkazující na
tradice bezpečnostních sborů.
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Zároveň se někteří pracovníci sbírek podílejí na přednáškové činnosti v oblasti dějin
bezpečnostních sborů, které pravidelně probíhaly v rámci výuky na Školním policejním
středisku pražské policie, Střední policejní škole a Vyšší policejní škole MV v Praze, na
mezinárodní konferenci policejních historiků v Bratislavě či na Univerzitě Karlově. Mezi
realizované přednášky lze zařadit např. přednášku Vinohradský řezník s tématem známé
pražské vraždy, cyklus přednášek Stejnokroj 1918 - 2015
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KULTURNÍ ČINNOST
V roce 2016 byla kulturní činnost muzea zaměřena na výstavy, vernisáže, přednášky
pro veřejnost, koncert a další akce.
VÝSTAVY
V průběhu roku bylo ve výstavních síních muzea 11 výstav včetně tří stálých a tří, jež
pokračovaly z roku 2015.
Výstavy z roku 2015
Policisté a četníci v boji za svobodu
Výstava přiblížila široké veřejnosti podíl bezpečnostních sborů na odboji. Odbojová
činnost policistů a četníků v období Protektorátu Čechy a Morava je dodnes značně
opomíjenou a zkreslovanou kapitolou našich dějin. Příslušníci bezpečnostních sborů byli
napojeni na řadu odbojových skupin a více než 600 z nich zaplatilo za boj za svobodu
své vlasti životem.
Na výstavě byly k vidění známé i méně známé fotografie, řada originálních – dotýkaných
exponátů, pocházejících z pozůstalostí, zbraně z pražského povstání a po mnoha letech
byla vystavena i přesná kopie pankrácké gilotiny. Záštitu nad výstavou převzali ministr
vnitra Milan Chovanec a policejní prezident brigádní generál Tomáš Tuhý.
Stejnokroj 1918 – 2015
Výstava pod záštitou policejního prezidenta brigádního generála Tomáše Tuhého
představila více než 200 exponátů v podobě stejnokrojů, odznaků a stejnokrojových
doplňků včetně nezavedených vzorů. Nejstarší byl stejnokroj rakousko-uherského
četnictva z roku 1900. Mezi „novodobými“ stejnokroji zaujaly přechodové typy z roku
1945 či stejnokroje PP 1 NB. K vidění byl také kompletní stejnokroj Policie ČR vzor 2015
včetně tabla s hodnostním označením. Počátkem roku 2016 došlo k jejímu doplnění o
ochranné pomůcky a různé více či méně známé doplňky. Součástí výstavy byly i
přednášky o vývoji stejnokroje v letech 1918- 2015 (viz níže).
Hvězda pod tíhou hvězdy
Výstava Útvaru pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu SKPV dokumentovala
složité období vývoje vztahů mezi Státem Izrael a Československem v letech1948 –
1989. A to od momentů pozitivních – uznání židovského státu v r. 1948 a pomoc
organizaci Hagana až po smutné okamžiky procesů 50. let a tuhé normalizace let 70.
Nové výstavy 2016
Život ve stínu šibenice
Výstavu pořádalo Muzeum českého a slovenského exilu 20. století, Ústav K2001, z.ú.,
Muzeum Policie ČR a řada spolupořadatelů včetně jednotlivců a archivů. Projekt k 70.
výročí ukončení 2. světové války byl zaměřen na československé vojáky bojující
v protihitlerovské koalici na východní a západní frontě a jejich osud po roce 1945 a 1948.
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Projekt se dotýká též agentů-chodců, policistů, četníků, spisovatelů, básníků, umělců,
členů Orla a Sokola, katolických kněží, řeholníků, evangelických duchovních, příslušníků
české šlechty i prostých občanů. Za své nesmlouvavé postoje k oběma totalitám skončili
na popravištích, ve věznicích, v exilu či v úplném zapomnění.
Bezpečná země
Výstava k stejnojmennému preventivnímu projektu, který ukazuje, vysvětluje, doporučuje
a nabízí občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí
mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a
služeb. Zabezpečení kvalitními certifikovanými produkty významným způsobem snižuje
riziko jejich překonání a tím přispívá k prevenci kriminality. Autorem projektu je Cech
mechanických zámkových systémů ČR, záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo
vnitra ČR, Policie ČR a Městská policie Praha.
Jejich druhým řemeslem je souboj
Výstava k 40. výročí založení skupiny historického šermu Regius. Skupina za dobu své
existence uspořádala více než tisíc veřejných vystoupení s dvanácti vlastními programy,
podílela se na natáčení více než tří set televizních a sta filmových projektů doma (např.
pohádka S čerty nejsou žerty) i v zahraničí (např. film Luca Bessona Joan of Arc),
podílela se na výcviku téměř tří set domácích či zahraničních herců a zpěváků. Regius
spolupracoval i s profesionálními divadelními scénami a vystupoval pravidelně i
v zahraničí.
Cesta kolem světa - dětské výtvarné práce z E-dílny manželů Elšíkových
Unikáty z depozitářů - výstava ze sbírek muzea
Boj policie proti drogám - výstava Národní protidrogové centrály SKPV.
Ochrana osob a majetku - stálá výstava
Ochrana obyvatelstva - expozice Hasičského záchranného sboru ČR
Externí výstavy
Muzeum Policie ČR spolupracovalo zapůjčením exponátů či jiným způsobem na
výstavách jiných muzeí a institucí, např.
V zajetí bezpečnosti s podtitulem Policejní dopravní vozidla v historii a
současnosti Výstava k 25. výročí Policie ČR probíhala v obchodním centru Arkády
Pankrác od 1. do 21. června. Seznámila veřejnost s historií Policie ČR a představila
vývoj policejního vozového parku od 20. let minulého století do současnosti.
Vernisáže
K zahájení výstav se uskutečnily čtyři vernisáže, navštívilo je 628 hostů.
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DALŠÍ AKCE
25 let Muzea Policie ČR
Za přítomnosti současných i bývalých zaměstnanců muzea, hostů a spolupracovníků
proběhlo setkání, na němž jsme si připomněli nejen vznik muzea, ale i jeho další
rozvoj v moderní dokumentační centrum, kterým se za uplynulých 25 let bezesporu
stalo. (12.4.)

Koncert
14. prosince pořádalo Muzeum Policie ČR s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR
(HHS) tradiční Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla
Velikého, tentokrát na počest výročí narození a úmrtí Jakuba Jana Ryby (1765 –
1815). Zazněly komorní skladby J.S. Bacha, G.F. Händela, J.J. Ryby a dalších
autorů.
Pietní akty
5. května se uskutečnil za přítomnosti pamětníků a dalších hostů pietní akt u pamětní
desky pražských policistů, kteří padli nebo byli popraveni v období let 1938 – 1945.
9. května 2016 se ve 13.30 hodin na pietním pohřebišti Olšanských hřbitovů v Praze
uskutečnil pietní akt k uctění památky příslušníků bezpečnostních sborů, kteří položili
svoje životy v letech 1938 - 1945. Pietní akt pořádalo Policejní prezidium ČR a
Muzeum Policie ČR.
29. listopadu se konal pietní akt u pomníku policistů a hasičů, kteří položili svoje
životy při výkonu služby od roku 1918 do současnosti. Pořádala jej Nadace policistů
a hasičů a byl součástí každoročního setkání nadačních rodin v Praze.
Pražská muzejní noc
Muzeum Policie ČR se účastnilo Pražské muzejní noci již potřinácté. Muzejní noc zahájil
Dixieland Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Četnická pátrací stanice Praha přiblížila, jak
se četníci připravovali na výkon služby. Účastníci zdokonalovacího kurzu předvedli šerm
šavlí, pořadová cvičení se zbraněmi a tělesná cvičení, jichž se mohli zúčastnit i diváci.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR představil postupy kriminalistů i zločinců,
otisky prstů, detekce krve, exploze a názorně předvedl, jak se orličtí vrazi zbavovali těl
obětí. Sherlock Holmes s dr. Watsonem pátrali po záhadném přízraku, který sužoval
obyvatele jednoho venkovského sídla. Součástí programu byly zásahy proti zvlášť
nebezpečnému pachateli, Záchranáři Česká Kamenice a Záchranná brigáda kynologů
Praha ukázali nejen výcvik záchranářských psů a slaňování, ale předvedli návštěvníkům
i nezbytné zásady první pomoci. Zástupci Hasičského záchranného sboru Praha poradili,
jak se chovat za mimořádných událostí, seznámili s činností HZS hl. m. Prahy a ukázali
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osobní výstroj jeho příslušníků. Tradičně nechyběla kapka protidrogové prevence s
Národní protidrogovou centrálou (NPC). Policisté z oddělení prevence Krajského
ředitelství policie hl.m. (OTP KŘP) Prahy poradili chodcům, cyklistům i motoristům, jak
bez nehody zvládnout úskalí silničního provozu. Odborník z Cechu mechanických
zámkových systémů poradil, jak správně a účinně zabezpečit byt, dům, majetek, a tak
předcházet kriminalitě. Policejní motocyklový klub Blue Knights Czech Republic I
představil několik motocyklů, oblečení a techniku užívanou v dopravě včetně
bezpečnostních prvků. Speciálně pro děti byla určena Muzejní skautská stezka – hry pro
rozvíjení postřehu a paměti.
Během muzejní noci od 19.00 do 1.00 hodin navštívilo muzeum 4985 návštěvníků.
(11. 6.)
Ledová Praha
Muzeum Policie ČR se zapojilo do celopražské akce pro děti a dětské kolektivy z celé
České republiky a připravilo pro ně bohatý doprovodný program. Návštěvníky prováděli
policisté a četníci v dobových uniformách, odborníci z Krajského ředitelství policie hl. m.
Prahy seznámili děti s daktyloskopií. Probíhaly zásahy proti nebezpečnému pachateli.
Zájemci si mohli ověřit znalosti dopravní problematiky v testech a dostali od policistů
z OTP KŘP dobré rady, jak se chovat bezpečně nejen cestou do školy. Nechyběla ani
kapka protidrogové prevence NPC.
Muzeum během akce navštívilo 2619 návštěvníků. (29.1 - 31.1.)
Za četníky do školy
Víkendový program ukázal, jak se četníci za první republiky vzdělávali. Před zraky
návštěvníků probíhala výuka odborných předmětů ve třídě i výcvik šermu šavlí a
pořadový výcvik na cvičišti. (11. – 12. 6.)
XI. Konference policejních historiků
Ve dnech 20. - 22. 10. 2016 se uskutečnila XI. KPH. Přednášelo 40 přispěvatelů z celé
republiky
a Slovenska. Při slavnostním zahájení byl pokřtěn Almanach příspěvků z X. Konference
policejních historiků, která se konala v roce 2015.
Přednášky pro veřejnost
Vývoj stejnokroje 1918 – 2015
Přednášky Radka Galaše ke stejnojmenné výstavě. (9 přednášek)
Další přednášky
Drogy za rady Vacátka (21.4.)
Úloha bezpečnostních sborů v Pražském povstání (17.5.)
Vinohradský řezník (8.6.)
Stráž obrany státu na Podkarpatské Rusi (23.6.)
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Přednáškový cyklus Libora Gottfrieda k 700. výročí narození Karla IV.
Karel IV. - dětství a vzdělání (2.4.)
Karel IV. a koruny (23.4.)
Karel IV. a relikvie (7.5.)
Karel IV. a Kaple sv. kříže (14.5.)
Karel IV. - manželky a synové (4.6.)
Místo činu: Praha 2016
Celodenní akce byla zamýšlena jako pocta všem kriminalistům a ostatním policistům
i jejich práci. Cílem bylo co možná nejinteraktivněji seznámit veřejnost s fungováním
složek Integrovaného záchranného systému. Účastníky byli lidé všech věkových
kategorií od dětí po seniory a přišlo jich více než 1500. (26.6.)
Prázdninové příměstské tábory
Během školních prázdnin (jarní, velikonoční, letní a podzimní) jsme ve spolupráci
s policisty z OTP KŘP připravili 30 celodenních programů pro 768 dětí. Program byl
zábavný, ale zároveň preventivní a poučný. Zúčastnily se např.: Dům dětí a mládeže
(DDM) hl.m. Prahy, příměstský tábor (PT) Detektiv na výletě P- 4 Modřany, PT
Sportlines z Prahy 11, PT Babočka, z mimopražských tábory z Nymburka a Všetat.
Připravili jsme i speciální program pro autistické děti z PT Nautis.
Out of Home
V rámci projektu určeného dětem z dětských domovů připravili policisté z OTP KŘP
celodenní program, který děti z Písku, Budišova nad Budišovkou a Plané seznámil
s policejní činností
a byl zakončen prohlídkou expozice muzea. (21.5.)
Den muzeí
Muzeum umožnilo návštěvníkům v souvislosti s Mezinárodním dnem muzeí vstup
zdarma.
(18. 5.)
Svět očima dětí
V muzeu se uskutečnilo vyhlášení vítězů soutěže Svět očima dětí pořádané
Ministerstvem vnitra ČR. Jedná se o preventivně-vzdělávací projekt, jehož cílem je
prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.
Organizátoři z MV a Muzeum Policie ČR ve spolupráci s KŘ policie hl. m. Prahy a
Hasičským záchranným sborem připravili pro děti bohatý program – jízda na dětském
dopravním hřišti, prezentace Policie ČR a Hasičského záchranného sboru,
daktyloskopie, policisté a četníci v dobových stejnokrojích. (14. 6.)
Týden vědy a techniky

21

Muzeum Policie ČR se zúčastnilo 16. ročníku Týdne vědy a techniky Akademie věd
České republiky. Uskutečnilo se 8 přednášek a prezentace elektromobilu. Největší
zájem byl o přednášku Příběh Otýlie Vranské (Radek Galaš). Celková účast byla 574
posluchači, většinu tvořili studenti gymnázií, zúčastnilo se i několik středních
odborných škol a veřejnost. (1. – 4.11.)
Dny evropského dědictví
Muzeum se již tradičně účastnilo Dnů evropského dědictví, jež jsou významnou
celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Pro návštěvníky
byl
vstup zdarma. (10. – 11. 9.)
25. výročí vzniku Národní protidrogové centrály SKPV
U příležitosti 25. výročí vzniku Národní protidrogové centrály SKPV proběhl dne 22.
září 2016 v zahradě Muzea Policie ČR slavnostní ceremoniál spojený s vysazením
Památného stromu Národní protidrogové centrály a odhalením památníku „Síla
práva“, jenž je věnován policistům bojujícím s drogovým zlem i obětem drogové
závislosti a jejich blízkým.
AEIP – Česká asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury
V Muzeu Policie ČR udělila AIEP prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby
Po dvaadvacáté byla udělena Cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, po
jedenadvacáté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém
roce. Byl vyhlášen i vítěz literární soutěže o nejlepší povídku na téma nelegální
drogy, která byla vyhlášena NPC u příležitosti 25. výročí jejího vzniku. (8. 11.)

Benefiční akce
V muzeu se 14. prosince uskutečnila benefiční akce, při které příslušníci pražské
jízdní policie předali výtěžek z prodeje kalendáře společnosti Handicap centrum
Srdce, o.p.s., která pomáhá lidem především s mentálním postižením vést
plnohodnotný život.
Prahou křížem krážem aneb Záhada ztraceného obrazu
V Muzeu Policie ČR se uskutečnila závěrečná část a vyhlášení vítězů detektivní hry
pro rodiny s dětmi Záhada ztraceného obrazu, kterou pořádal DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum. Zájemci si prohlédli expozici muzea. Zúčastnilo se odhadem
přes 2000 lidí. (6.11.)
Muzeum poskytlo prostory a podílelo se na organizaci následujících akcí, např.:
Setkání veteránů OS Policie ČR – 5. ročník (14. 4.)
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Zlatá regulka – vyhlášení vítězů krajského kola, KŘP (15. 6.)
Společná tisková konference Národní protidrogové centrály (NPC) a Celní
protidrogové jednotky (24. 6.)
Sliby policistů KŘ policie hl. m. Prahy
Sliby policistů KŘ policie Středočeského kraje
Předání medailí - Policejní prezidium, KŘ policie hl. m. Prahy, KŘ policie
Středočeského kraje a některé celostátní útvary
Společnost pro kriminalistiku – pravidelná čtvrtletní jednání
Veterán Policie ČR, z.s. - pravidelná měsíční jednání
Klub vojenské historie - pravidelná měsíční jednání
Česká asociace sester – celorepublikové zasedání nutričních terapeutů (12. 5.)
AKCE PRO SENIORY A HANDYCAPOVANÉ
Senior akademie Městské policie Praha
Během roku se uskutečnilo v rámci dlouholeté spolupráce s organizátory tohoto
vzdělávacího projektu několik komentovaných prohlídek muzea pro jeho absolventy.
Komentované prohlídky
Výpravy seniorů, např. Senioři ČD Praha a senioři z lokomotivního depa Plzeň,
slabozrací z Tyflocentra Jihlava, výpravy z Jedličkova ústavu, Domova pro mentálně
postižené z Lochovic a další.
Dopravní výchova
Během roku jsme několikrát zorganizovali výuku dopravní výchovy pro sluchově
postižené děti z MŠ a ZŠ Ječná (Praha 2), pro zrakově postižené děti ze ZŠ nám.
Míru (Praha 2) či děti se specifickými vývojovými poruchami učení ze ZŠ Integrál.
Jednalo se zejména o jízdu na dětském dopravním hřišti a účast na divadelních
představeních s dopravní tematikou.
EXPOZICE
V roce 2016 navštívilo Muzeum Policie ČR 60 006 návštěvníků. Velký podíl na
návštěvnosti
měly děti z mateřských a základních škol a studenti středních a učňovských škol
(program, kterého se v muzeu účastnili mimo prohlídky expozice, je uveden v jiné části
výroční zprávy). Stejně jako v předchozích letech se osvědčilo spojení prohlídky
expozice s vyplňováním pracovního listu.
Mimo návštěvníků z ČR přišla do muzea i řada zahraničních turistů včetně policistů,
např. z Německa Rakouska, Francie, Ruska, USA a dalších zemí. Jako každoročně,
přišla výprava studentů kriminologie z Colorada v USA.
Pracovnice kulturně výchovné skupiny (KVČ) zajišťovaly během roku průvodcovskou
službu pro objednané skupiny.
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PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
PREVENCE KRIMINALITY
Mateřské školy - probíhala přiměřeně věku dětí při výkladu pracovnic KVČ během
prohlídky expozice muzea.
Základní školy 1. stupeň – divadelní představení Divadla pro žáky a spolužáky
„Jeden za všechny, všichni za jednoho“, besedy s policistou z OTP KŘ policie hl. m.
Prahy a během prohlídky expozice muzea.
Základní školy 2. stupeň – besedy s policistou z OTP KŘ policie hl. m. Prahy a
během prohlídky expozice muzea.
Celkem 34 besed – 1291 dítě.
Studenti středních škol a odborných učilišť- během komentovaných prohlídek
expozice a dále besedy na téma:
Kriminalita mládeže: 25 besed – 1355 účastníků
Počítačová kriminalita: 5 besed – 300 účastníků
Drogová problematika: 13 besed – 902 účastníci
Terorismus: 2 besedy – 99 účastníků
Besedy realizovali policisté z KŘ policie hl. m. Prahy a Národní protidrogové centrály
SKPV.
Kriminalistický ústav Praha dětem

Uskutečnilo se jedno středeční odpoledne s KÚP.
Děti se seznámily s činností oddělení daktyloskopie. S velkým zaujetím si vyzkoušely
některé činnosti skutečných kriminalistických expertů. Celkem 12 dětí (23.3.)
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Přehled dopravní výchovy za rok 2016 je uveden v tabulkách (viz níže).
Mateřské školy a 1. stupeň základních škol
Bezpečný pohyb chodců a cyklistů v provozu na pozemních komunikacích byl
součástí teoretické výuky dopravní výchovy i praktické jízdy na dětském dopravním
hřišti (DDH). Byl kladen důraz na vhodné oblečení, používání reflexních prvků a
doplňků, u cyklistů na správně vybavené jízdní kolo a zejména na povinnost používat
do 18 let cyklistickou přilbu. Součástí výuky dopravní výchovy pro děti ze základních
škol byly i zásady první pomoci a chování po dopravní nehodě, kterou jsme po
domluvě s pedagogickým doprovodem naaranžovali přímo na dopravním hřišti.
Základní školy 2. stupeň
Pro tuto věkovou kategorii není možná jízda na DDH z kapacitních důvodů a
nedostatku vhodných dopravních prostředků. Tito žáci byli seznamování
s bezpečným chováním v provozu na pozemních komunikacích během prohlídky
dopravních sálů expozice muzea.
24

Dopravní výchova pro mladé řidiče
Problematika specifických rizik motocyklistů byla předmětem přednášek pro mladé
začínající řidiče. Muzeum PČR je pořádalo již devátým rokem. Obsahem přednášek
byla především problematika chování nových držitelů řidičského oprávnění A
v silničním provozu. Přednášející na fotografiích a filmových spotech z reálných
nehod, jež byly promítány na plátno, upozornil na rizika, následky a důsledky
dopravních nehod. Vzhledem k věkové blízkosti přednášejícího vůči posluchačům
byla nedílnou součástí programu i neformální diskuse k dopravní nehodovosti
motocyklistů. Celkem 6 přednášek - 292 účastníci.
Součástí dopravní výchovy pro děti i mládež bylo upozornění na nebezpečí hrozící
účastníkům silničního provozu na železničních přejezdech. Přiměřeně věku jsme
informovali o nebezpečí, jež hrozí účastníkům silničního provozu v souvislosti
s požíváním alkoholu a návykových látek.
Veřejnost
Veřejnosti bylo na dětském dopravním hřišti vyhrazeno 10 hodin týdně, tj. zhruba 290
hodin ročně (od dubna do října).
DALŠÍ AKCE S DOPRAVNÍ TEMATIKOU
Den dopravní výchovy
Celodenní akce pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. Uspořádalo ji v rámci Evropského
týdne mobility Muzeum Policie ČR spolu s BESIPem a OTP KŘP.
Program - jízda na DDH, jízda zručnosti, dopravní testy, 2 představení hry Kolo tety
Berty. Zúčastnilo se 1004 děti z Prahy a okolí. (21. 9.)
Děti na kolech
Akci pro děti pořádal Dům dětí a mládeže Praha 2 ve spolupráci s Muzeem Policie
ČR. Součástí programu byla jízda na dětském dopravním hřišti s policistou, jízda
zručnosti, dopravní testy a prohlídka expozice muzea. Zúčastnilo se 65 dětí převážně
z Prahy 2. (13. 5.)
Divadelní představení
V roce 2016 se uskutečnilo 59 představení divadelních her s dopravní tematikou
Divadla pro žáky a spolužáky. Dále 10 představení Pohádky kolem křižovatky
divadélka Hračka. Výše uvedená divadelní představení vidělo celkem 7481 dítě.
Dopravní hřiště pro školní družiny
Od dubna do října (mimo letní prázdniny) jsme poskytli dopravní hřiště s odborným
dohledem dětem ze školních družin. Během středečních odpolední se na hřišti
vystřídalo 540 dětí.
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Okresní kolo cyklistické soutěže BESIP Praha-západ (9.5.)
Pražská muzejní noc
V programu Na kole či pěšky poradili dětem policisté z OTP KŘP, jak se chovat
bezpečně v silničním provozu. (11. 6.)

PROPAGACE
Muzeum Policie ČR pravidelně aktualizovalo vlastní webové stránky, informovalo
o zajímavostech z expozice, o výstavách a programu.
Program muzea a pozvánky na výstavy a jiné akce byly pravidelně měsíčně zasílány
k tisku a webové prezentaci, např. Noviny Prahy 2, Naše Praha 2, Policista, web
kulturního měsíčníku Co, Kdy v Praze a další.
Věstník Asociace muzeí a galerií – pravidelně zasílán přehled výstav
Dále např.:
Český rozhlas Dvojka, celoroční cyklus „Historie českého zločinu“ - unikátní
čtyřicetidílný seriál dokudramat o nejzajímavějších případech české kriminalistiky
v období let 1918 – 1980 s možným přesahem do současnosti. Muzeum Policie ČR,
Mgr. Radek Galaš (vedoucí správy sbírek muzea) a JUDr. Petr Švec (dokumentátor
muzea a původně člen výjezdové skupiny Policie ČR) se významně podíleli na
vzniku a natáčení seriálu.
Týdeník Rozhlas – reportáž o seriálu Historie českého zločinu (č.2/2016)
Český rozhlas Dvojka – natočení pozvánky na Ledovou Prahu (28. 1.)
Česká televize - natáčení o dopravních značkách a zásadách bezpečné jízdy na kole
do pořadu ČT „D“ Wifina (15. 6.)
Pražský deník – reportáž o akci pro děti Ledová Praha (30. 1.)
Opilý cyklista – Autoklub ČR ve spolupráci s TV Prima pořádal na dopravním hřišti
akci pro novináře na téma Cyklista a alkohol (3. 10.)
Česká televize – v sále muzea byl novinářům představen nový seriál Četníci
z Luhačovic včetně promítnutí dílu „Evička“. (6. 12.)
MF Dnes – článek k Mezinárodnímu dni muzeí (18. 5.)
Právo – informace a foto z programu k vyhlášení vítězů soutěže MV Svět očima dětí
(14. 6.)
Muzeum Policie ČR se v létě stalo partnerem nově vzniklého klubu Dvojka pro
přátele kultury při Úřadu městské části Praha 2. Členové klubu – obyvatelé Prahy 2,
byli pravidelně informováni o programu muzea a zváni na zajímavé akce, např.
výstavy, přednášky apod.
Muzeum Policie ČR pokračovalo v zapojení v projektu Do muzea, který vytvořilo
Národní muzeum ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií a je určen všem
zájemcům o svět muzeí a galerií. Prostřednictvím stejnojmenného webového portálu
(www.do-muzea.cz) je veřejnost informována o nabídce a úrovni služeb muzejních
institucí a slouží k propagaci jejich činnosti.
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Návštěvnost v Muzeu Policie ČR v roce 2016
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

Měsíční

Průměrná denní

4722
4330
4068
4008
5039
12045
3943
2728
4138
4805
6558
3622
60006

198
180
170
154
192
463
171
105
166
200
262
191
205

Měsíční návštěvnost
3622

6558

4722

4330
4068

4805

4008
4138
2728

5039
3943
12045

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Denní průměrná návštěvnost
198

191

262

180
170

200
154
166
192
105

463
171

leden
červenec

únor
srpen

březen
září

duben
říjen

květen
listopad

červen
prosinec
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Počet návštěvníků ve výpravách a ze zahraničí v roce 2011 - 2016
Návštěvnost - výpravy
Rok Počet výprav
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Zahraniční návštěvníci

Počet návštěvníků

285
305
314
289
404
429

6798
6341
7350
6048
9392
9445

Rok Počet návštěvníků
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1600
1740
1641
1260
733
1056

Návštěvnost výpravy
9445
7350

6798
6341

2011

9392

6048

2012

2013

2014

2015

2016

Zahraniční návštěvníci
1260
1600

1740

733

1641

1056

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Dopravní výchova za rok 2016
Muzeum Policie ČR
Měsíc
Únor
březen
Duben
Květen

Dopravní Dopravní
Černé
Jiná
výchova výchova
divadlo divadla
teorie
hřiště
819
116
1376
293

293

781

Dopravní
program
pro děti

Dopravně
bezpečnostní
Celkem
akce
935
1376

206

1573

Kola v
114 Praze 65

Besip
130
Svět očima
PMN dětí
1100 625

968

968

Červen
Celkem I.
pol.

1148

1148

2409

2409

Červenec

161

161

322

Srpen

203

203

406

2976

Září

981

981

484

Říjen

431

431

713

Listopad
Prosinec
Celkem
II. pol.
Celkem r.
2016

436

1165

755

Den
dopravní
výchovy
398

2245
4021
10150

2844

75

1650

1929

1929
320

320

1776

1776

3126

395

398

4185

4185

6102

831

1563

7471
755

17621
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Dopravní výchova 2016
Počty dětí - teorie a hřiště
měsíc
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen

teorie

hřiště
293
968
1148
161
203
981
431

celkem
293
968
1148
161
203
981
431

586
1936
2296
322
406
1962
862

Počty dětí - teorie a hřiště 2016
duben

květen

červen
862

červenec

srpen

září

říjen

586
1936

1962

406
322

2296
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Fotografická příloha
Výstava Život ve stínu šibenice

Výstava Jejich druhým řemeslem je souboj

Služební slib
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Pietní akt 5.5.2016

Za četníky do školy

Přednáška Příběh Otýlie Vranské

XI. Konference policejních historiků
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Pražská muzejní noc

Ledová Praha - akce pro děti
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EKONOMICKÁ ČINNOST
Muzeum Policie České republiky jako organizační složka státu zřízená
Ministerstvem vnitra a samostatná účetní jednotka je napojena na rozpočtovou kapitolu
314 Ministerstvo vnitra. Schválený rozpočet na rok 2016 předpokládal příjmy ve výši 250
tis. Kč a výdaje ve výši 13 838 tis. Kč.

Příjmy

v tis. Kč
Schválený Upravený Skutečné Použití Nároky z
rozpočet rozpočet čerpání nároků nespoř.
R1
R2
zdrojů
250
235
242

Výdaje celkem

13 838

14 218

14 127

221

312

Provozní výdaje

4 275

4 275

4 231

221

265

0

0

0

Program. financování
výdaje

0

0

V rámci oblasti běžných výdajů bylo na platy zaměstnanců určeno 7 004 tis. Kč a
72 tis. Kč na odměny za práce podle dohod. V průběhu roku byly prostředky na platy a
povinné pojistné navýšeno a celkem mohlo být vyčerpáno ve mzdových prostředcích
9 943 tis. Kč. Tyto výdaje byly naplněny na 99,52%. Platový průměr v loňském roce činil
22 745 Kč. Odměny za práce podle dohod jsou využívány pro externí odborníky – lektory
na problematiku drogové závislosti a kriminality mládeže a zpracovatele specifických
sbírkových předmětů.
Na ostatní provozní výdaje, zajišťující běžný chod instituce, bylo plánováno 4 275
tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje o použití nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 221 tis. Kč. Největší podíl čerpání v oblasti ostatních provozních nákladů
měl nákup energií (plyn, voda a elektrická energie) ve výši 1 437 tis. Kč, dále výdaje
k zabezpečení služeb (revize, reinstalace expozice, služby IT a další) ve výši 1 118 tis.
Kč. Výdaje na opravy a udržování majetku, zejména nemovitého majetku byly ve výši
711tis. Kč. Muzeum se stará o historický objekt Karlov, který je zapsán v seznamu
kulturních památek ČR a je dislokován v památkově chráněném území, a proto převážná
část finančních prostředků jde na jeho ochranu. Významné byly i nákupy materiálu a
zboží ve výši 840 tis. Kč, jednalo se zejména o nákupy spotřebního materiálu a dále
výpočetní techniku a kulturně osvětový materiál.
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Výdaje na financování reprodukce majetku (programové financování) nám nebyly
pro rok 2016 určeny.
Muzeum Policie ČR v roce 2016 nenaplnilo plánované příjmy, došlo k snížení
limitu těchto příjmů o 15 tis. Kč. Plnění příjmů bylo zejména ovlivněno pořádáním
vlastních výstav, nebo realizovaných ve spolupráci s dalšími institucemi. Jednalo se o
odborné a tematické výstavy, které byly otevírány na delší dobu.
Výdaje byly čerpány na 97,84 %.
Na jednoho návštěvníka vychází náklady ve výši 235 Kč, což je o 39 Kč méně, než
v předcházejícím roce.
Celková hodnota majetku Muzea Policie ČR činila k 31. prosinci 2016 114
milionů 235 tis. Kč, z toho hodnota nemovitého majetku činila 94 059 tis. Kč, movitého
majetku 14 848 tis. Kč (z toho hmotný investiční majetek 7 403 tis. Kč), nehmotného
majetku 226 tis. Kč a dále jsme měli umělecká díla v hodnotě 5 102 tis. Kč.
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