Ministerstvo kultury, POB 119
120 21 PRAHA 2
Vyplněný výkaz doručte do 19. 3. 2019

Kult (MK) 14-01
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 91/18 ze dne 24. 10. 2017

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
za rok 2018
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2018. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna
poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.

Právní forma zpravodajské jednotky
(zakroužkuje se odpovídající právní forma)

Název zpravodajské jednotky
(přesný název muzea, galerie)

IČO
Adresa

Telefon
E - mail
Kraj
Vlastní www stránky

ano

ne

www stránky zpravodajské
jednotky
A.

Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb. *
Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. *
Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb. *
Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. *
Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb. *
Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. *
Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb. *
Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. *
Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb. *
Vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb. *
Veřejná výzkumná instituce dle zák. č. 341/2005 Sb. *
Spolek, ústav dle zák. č. 89/2012 Sb. *
Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. *
Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 89/2012 Sb. *
Církevní právnická osoba dle zák. č. 3/2002 Sb. *
Školská právnická osoba dle zák. č. 561/2004 Sb. *
Obchodní společnosti dle zák. č. 90/2012 Sb. (veř. obchod. spol., komanditní spol.,
společnost s r. o., akciová společ.) *
Družstvo dle zák. č. 90/2012 Sb. *
Fyzická osoba se živnostenským oprávněním dle zák. č. 455/1991 Sb. *
Jiná (uvést jmenovitě)

21
22
23
24
30
32
33
40
50
60
62
64
70
75
80
90

Kód

Archeologie a historie
Historie přírody a přírodovědné obory
Věda a technika
Etnografie (etnologie) a antropologie
Všeobecné, kombinované (vlastivědné)
Skanzeny
Ostatní

SEZNAM A KLASIFIKACE POBOČEK MUZEÍ A GALERIÍ (podle převládajícího předmětu sbírek a výstav)

V případě více poboček uveďte zbylé v příloze.

Název a místo pobočky 1

Počet návštěvníků pobočky 2

I. MUZEA / GALERIE / PAMÁTNÍKY A JEJICH EXPOZICE K 31. 12. SLEDOVANÉHO ROKU
a

Č. ř.

Celkem

z toho mimo provoz

1

2

3

Galerie (muzea výtvarných umění)

0102

Pobočky muzeí a galerií

0103

Počet m2 celkové výstavní plochy

0104

počet m2 pro stálé expozice

0105

počet m2 pro bezbariérový přístup

0106

Počet expozic muzeí a galerií

v tom

0101

z toho

Muzea, památníky

Kód
klasifikace 3

I. MUZEA / GALERIE / PAMÁTNÍKY A JEJICH EXPOZICE - DOKONČENÍ
a

Č. ř.

Celkem

1

2

z toho mimo
provoz
3

0107

x

výtvarné umění

0108

x

umělecké obory ostatní

0109

x

archeologie a historie

0110

x

historie přírody a přírodovědné
obory

0111

x

věda a technika

0112

x

etnografie (etnologie)
a antropologie

0113

x

všeobecné, kombinované
(vlastivědné)

0114

x

ostatní

0115

x

Kontrolní součet (ř. 0101 až 0115)

3

14

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Umělecké obory ostatní

2

13

KLASIFIKACE MUZEÍ, PAMÁTNÍKŮ A GALERIÍ podle převládajícího předmětu sbírek a výstav (vhodné zaškrtněte)
a

1

12

* ve znění pozdějších předpisů

Výtvarné umění

B.

11

Vyplní se jmenovitě všechny pobočky muzeí a galerií (počet poboček odpovídá ř. 0103). Pokud muzeum nemá žádnou pobočku, tabulka se nevyplňuje.
Počet návštěvníků všech poboček se započítá do celkové návštěvnosti v ř. 0218 až 0225.
Kód klasifikace pobočky se označí podle předcházející tabulky.

0159

III. ZAMĚSTNANCI

II. VÝKONY MUZEA, GALERIE
a

Počet uspořádaných výstav celkem
(součet ř. 0210 až 0217)
v ř. 0201 vlastních (základních)

a

Celkový počet pracujících (fyzických) osob

0201

4

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)

0202

Č. ř.

Celkem

1

2

0301
0302

z toho odborných pracovníků (přepočtený stav)

0303

Počet dobrovolných (fyzických) pracovníků z ř. 0301

0304

počet zapůjčených výstav do zahraničí

0205

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně

0305

0206

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0305)

0359

od jiných muzeí v ČR

0207

ze zahraničí

0208

jiných (ze soukromých sbírek atd.)

0209

výtvarné umění

0210

umělecké obory ostatní

0211

archeologie a historie

0212

historie přírody a přírodovědné obory

0213

věda a technika

0214

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze státního rozpočtu

0404

etnografie (etnologie) a antropologie

0215

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje

0405

všeobecné, kombinované

0216

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce

0406

ostatní

0217

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostatních subjektů

0407

0218

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí

0408

IV. PŘÍJMY, RESP. VÝNOSY
a

za vstupné celé

0219

za vstupné snížené

0220

za vstupné zvýšené za speciální služby

0221

za rodinné vstupné

0222

neplatících
Počet cizinců z celkového počtu návštěvníků (z ř. 0218)
Počet účastníků speciálních doprovodných programů
k výstavám a expozicím (z ř. 0218)
Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy
(z ř. 0225)

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží

z toho

z toho
v tom
v ř. 0201

2

0204

Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií
(včetně návštěvníků poboček) - (součet ř. 0219 až 0223)

v tom

1

0203

v ř. 0201 převzatých (zapůjčených)

Č. ř.

Celkem v tis. Kč

1

2

0401

vybrané vstupné

0402

tržby z prodeje upomínkových předmětů, propagačních
materiálů, programů apod.

0403

z toho z fondů EU

0409

Dary a sponzorské příspěvky

0410

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené

0411

0223

Příjmy (výnosy) celkem
(součet ř. 0401 + ř. 0404 až 0408 + ř. 0410 + 0411)

0412

0224

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu

0413

0225

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje

0414

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce

0415
0416
0417

0226
0227

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů

pro etnické menšiny

0228

Dotace a granty na investice ze zahraničí

pro seniory

0229

pro zdravotně handicapované

0230

0419

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je
muzeum (galerie) pořadatelem (bez výkladu
ve výstavních prostorách)

Dotace a granty na investice celkem
(součet ř. 0413 až 0417)

0231

Vlastní vklady

0420

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí (z ř. 0231)

0232

návštěvníků
kulturně
výchovných akcí
(v ř. 0232)

0233

přednášky

0234

ostatní

0235

samostatných scénických
vystoupení

0236

přednášek

0237

ostatních

Počet počítačů ve výstavních prostorách muzea (galerie)
připojených na internet k 31. 12. sledovaného roku
Počet sympozií, konferencí a seminářů
(pořádaných muzeem, galerií)

Počet titulů vydaných audiovizuálních děl
dle zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
z ř. 0246 náklad (počet v ks)
Počet titulů elektronických dokumentů na hmotných
nosičích
z ř. 0248 náklad (počet v ks)
Počet titulů elektronických dokumentů na internetu
Počet titulů z ř. 0242, ř. 0244, ř. 0246, ř. 0248, ř. 0250,
které jsou autorskými díly zaměstnanců muzea

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb
z toho nájmy

0240

0242

z ř. 0244 náklad (počet výtisků v ks)

a

0239

Počet titulů vydaných neperiodických publikací dle zák.
č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251

Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost

0252

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0252)

0259

Zahrnuje podnikatele, rodinné příslušníky, zaměstnance, dobrovolníky apod.
Vložené finanční prostředky z vlastních zdrojů (rezerv apod.).

0459

V. VÝDAJE, RESP. NÁKLADY

0238

0241

Počet titulů vydávaného periodického tisku
dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5

7

Celkem v tis. Kč

1

2

0501

0503

mzdy

0504

ostatní osobní náklady

0505

náklady na zdravotní a sociální pojištění

0506

ostatní sociální náklady

0507

Náklady na nákup sbírkových předmětů

0508

Náklady na restaurování, konzervování a preparování
(dodavatelsky)

0509

Daně a poplatky (bez daně z příjmů)

0510

Daň z příjmů (účt. skupina 59)

0511

Odpisy dlouhodobého majetku

0512

Ostatní provozní náklady výše neuvedené

0513

Výdaje (náklady) celkem
(součet ř. 0501 + ř. 0503 + ř. 0508 až 0513)

0514

Nezbytné základní provozní výdaje (z ř. 0514)

0515

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem

0516

hmotný majetek

6

nehmotný majetek 7

Kontrolní součet (ř. 0501 až 0518)

6

Č. ř.

0502

Osobní náklady (součet ř. 0504 až 0507)

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů

z ř. 0242 náklad (počet výtisků v ks)

0418

Kontrolní součet (ř. 0401 až 0420)

v tom

Počet

kulturně výchovných
akcí (v ř. 0231)

samostatná scénická
vystoupení

z toho z fondů EU

v tom

z toho

pro děti a mládež

5

Celkem

počet instalací putovních výstav

putovních

4

Č. ř.

0517
0518
0559

Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§ 26 ZDP).
Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§ 32a ZDP).

VI. KNIHOVNY MUZEÍ A GALERIÍ

VII. OBJEKTY PROHLÁŠENÉ ZA NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKU

Evidenční číslo knihovny evidované dle knihovního
zákona č. 257/2001 Sb.

a

a

Počet knihoven

Č. ř.

Celkem

1

2

0601

z toho přístupných veřejnosti 8)

0602

Počet knihovních jednotek

0603

Roční přírůstek v knihovních jednotkách

0604

Počet registrovaných uživatelů

0605
0606

ostatní veřejnost

0607

Počet výpůjček celkem

0608

v tom

zaměstnanci muzea a galerie

z toho absenčních výpůjček

0609

Výdaje na knižní fond v tis. Kč

0610

Počet zaměstnanců knihovny (přepočtený stav)

0611

z toho odborných knihovníků

Počet objektů prohlášených za národní kulturní památku,
které vykazující organizace užívá na základě nájemní
smlouvy k 31. 12. sledovaného roku

0702

Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku,
s nimiž vykazující organizace hospodaří
k 31. 12. sledovaného roku

0703

Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku,
které vykazující organizace užívá na základě nájemní
smlouvy k 31. 12. sledovaného roku

0704

Počet m2 plochy přístupné veřejnosti

0705

z toho počet m2 výstavní plochy

0706

Kontrolní součet (ř. 0701 až 0706)

0759

VIII. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MUZEA (GALERIE)
Č. ř.

0614
0615

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0615)

0659

Možnost
elektronické
rezervace
vstupenek

prostřednictvím on-line formulářů

0801

prostřednictvím elektronické pošty

0802

Počet návštěv webových stránek muzea za sledovaný rok

IX. SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST

Sbírka muzea (galerie) je zapsána v CES
a

2

ano

1

2

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické evidenci (katalogizovaných) v elektronické podobě celkem k 31. 12.

0902
0903

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů prezentovaných formou on-line katalogu na internetové stránce muzea

0904

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok

0905

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených ze sbírky za sledovaný rok

0906

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapůjčených jinému zařízení

0907

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vypůjčených od jiného zařízení

0908

Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů za sledovaný rok

0909

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok

0910

z toho vlastní kapacitou

0911

Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok

0912

z toho vlastní kapacitou

0913

Počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok

0914

z toho vlastní kapacitou

0915

Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů za sledovaný rok

0916

Počet výstupů plnění úkolů výzkumu a vývoje

0917

Počet zaměstnanců muzea podílejících se na plnění vědeckovýzkumných úkolů (z ř. 0916) za sledovaný rok (přepočtený stav)

0918

Počet badatelských úkonů za sledovaný rok (návštěvy, dotazy, konzultace, žádosti o rešerše atd.)

0919

Kontrolní součet (ř. 0901 až 0919)

0959

Pro poskytování knihovnických služeb.

Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno.

Odesláno dne:

Razítko:

Výkaz vyplnil – jméno (hůlkovým písmem) a podpis:
Telefon:

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího
zpravodajské jednotky:

e – mail:

ne

Celkem

0901

Ne

0803

Č. ř.
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. sledovaného roku

z toho digitalizovaných v podobě obrazového záznamu

8)

Celkem

1
Ano

0613

Počet počítačů v muzejní studovně nebo knihovně
připojených na internet k 31. 12. sledovaného roku

2

0701

0612

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky ročně

Celkem

1

Počet objektů prohlášených za národní kulturní památku,
s nimiž vykazující organizace hospodaří
k 31. 12. sledovaného roku

a

Počet dobrovolných pracovníků

Č. ř.

Metodické vysvětlivky k výkazu
ODDÍL I.
Řádek 0101 a 0102: uvádějí se samostatná muzea, památníky, galerie, nikoliv detašovaná pracoviště.
Řádek 0103: za pobočku se považují ty detašované části muzea, galerie, které jsou mimo sídlo muzea, galerie a tvoří s vykazujícím muzeem, galerií organizační jednotku.
Řádek 0107: za expozici se pokládá dlouhodobá, tj. více než dvouletá instalace sbírkových předmětů muzea nebo galerie umístěná v jednom objektu, přístupná veřejnosti,
nebo část takové instalace tematicky jednoznačně pro návštěvníky odlišená od jiných částí (např. názvem, samostatným katalogem, informací v průvodci
apod.).

ODDÍL II.
Řádek 0201: zahrnují se všechny výstavy, které muzeum nebo galerie uspořádaly, tzn. základní, vlastní putovní a dále výstavy převzaté od jiných organizací, tj. výstavy
jinou organizací instalované a ve vykazujícím muzeu nebo galerii přechodně vystavené. Podrobnější členění se uvede v ř. 0202 – 0217.
Řádek 0202: vlastní (základní) výstava – jedná se o výstavu autorsky připravenou vykazujícím muzeem a obsahující v převážné míře vlastní exponáty (alespoň 50%).
Řádek 0203: putovní výstavou se rozumí výstava pořádaná muzeem, památníkem nebo galerií mimo vlastní výstavní prostory (ve školách, obcích, kulturních klubových
zařízeních apod.).
Řádek 0206: převzatá (zapůjčená) výstava – jedná se o výstavu, kterou si vykazující muzeum vypůjčilo jako celek od jiné instituce, případně si vypůjčilo podstatnou část
takové výstavy, a vykazující muzeum není jejím hlavním tvůrcem.
Řádek 0218: vykazuje se počet návštěvníků expozic a výstav podle počtu prodaných vstupenek, případně podle záznamu v knize návštěv. Je-li vstup volný, je třeba zajistit
evidenci jiným způsobem, eventuálně je možno použít spolehlivého odhadu. U putovních výstav uvádí návštěvníky to zařízení, které je právě vystavuje.
Návštěvníci se vykazují ve fyzických osobách za sledované období, nikoliv teprve po skončení výstavy.
Řádek 0231: mezi kulturně výchovné akce lze zařadit také vernisáž výstavy (expozice), jestliže bylo její součástí kulturní vystoupení většího rozsahu. Počet návštěvníků
vernisáže se vykáže v ř. 0232, ale již se nezapočítává do návštěvníků expozic a výstav v ř. 0218.
Řádek 0233: uvedou se např. koncerty, literárně dramatická vystoupení, folklorní apod.
Řádek 0235: v ostatních kulturně výchovných akcích se uvedou např. soutěže, přehlídky, poznávací výlety, Muzejní noc atd.
Řádek 0251: z celkového počtu vydaných titulů (ř. 0242, ř. 0244, ř. 0246, ř. 0248, ř. 0250) se uvede počet titulů, které jsou autorským dílem zaměstnanců muzea, nebo na
jejichž obsahu se zaměstnanci muzea autorsky podíleli, případně počet titulů, které prezentují činnost muzea. Za takové tituly se (bez ohledu na autorský
podíl zaměstnanců muzea) považují např. katalogy nebo průvodce expozic, výstav a sbírek muzea, sborníky z konferencí, jichž bylo muzeum pořadatelem
apod.
Řádek 0252: uvede se počet dnů v roce, po které muzeum zpřístupnilo výstavní prostory veřejnosti. Pokud muzeum provozuje několik samostatných objektů, uvede se
nejdelší časový interval, kdy bylo muzeum v těchto objektech otevřeno.

ODDÍL III.
Řádek 0302: uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený stav). Metodicky odpovídá ukazateli uvedenému na příslušném čtvrtletním výkazu o práci.
Řádek 0303: jako odborní pracovníci se vykazují vědečtí pracovníci, kurátoři sbírek, kvalifikovaní konzervátoři, restaurátoři, lektoři a pracovníci manažmentu, přičemž jejich
vzdělání není pro výkaz rozhodující.
Řádek 0304: dobrovolný pracovník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či
společnosti.

ODDÍL V.
Řádek 0515: do výpočtu nezbytných základních provozních výdajů se zahrnou: údaje z ř. 0502 + 0503 + 0510 + 0512 a dále eventuelní výdaje v tis. Kč na povinné revize
a servis přístrojů a zařízení (např. EZS, EPS, RHP atd.), náklady na energie a komunální poplatky (tj. např. elektrická energie, plyn, dálkové vytápění, vodné
a stočné, likvidace komunálního a nebezpečného odpadu), pojistné na majetek a osoby, bankovní služby, odvod do FKSP, případně povinné náklady na
preventivní zdravotní péči nebo na povinné školení zaměstnanců, povinné náklady na vedení elektronické pošty a s tím spojenou správu softwaru.

ODDÍL VI.
Za knihovnu se pro účely tohoto statistického výkazu považuje ta součást muzea, jejímž hlavním cílem je udržování uspořádané sbírky knih, časopisů a jiných dokumentů,
které jsou řádně evidovány na základě platných právních předpisů v přírůstkovém seznamu, spravovány pověřeným pracovníkem a umožňují prostřednictvím
knihovnických služeb využívání této sbírky.
Řádek 0601: uvede se počet výše definovaných organizačních útvarů muzea k 31. 12. sledovaného roku.
Řádek 0602: uvedou se ty knihovny, které kromě pracovníků muzea slouží i dalším zájemcům ze strany veřejnosti.
Řádek 0603: uvede se celkový stav knihovních jednotek všech druhů dokumentů zapsaných k 31. 12. sledovaného roku v přírůstkových seznamech, zmenšený o počet
knihovních jednotek zapsaných v seznamech úbytků. Za knihovní jednotku se považuje každý samostatný svazek knihy, vázaný nebo v deskách uložený
komplet celého ročníku nebo alespoň několika čísel periodika, každý separát článku, ucelený soubor přímo čitelných kopií nebo mikrokopií ekvivalentní
jednotce originálu tiskoviny, ucelený soubor fotokopií (obrazových informací) nebo jiných netištěných dokumentů (ucelených souborů obrazových a zvukových
informací na filmech, diapozitivech, videokazetách, gramofonových deskách, magnetofonových páscích či kazetách a discích). Za samostatnou knihovní
jednotku se nepovažuje jednotlivé číslo časopisu nebo novin.
Řádek 0604: uvede se počet všech knihovních jednotek, které byly během vykazovaného období evidovány v přírůstkovém seznamu.
Řádek 0605: uvede se počet uživatelů, kteří si ve vykazovaném roce na evidovanou výpůjčku vypůjčili alespoň jednu knihovní jednotku. Pokud knihovna není přístupna
veřejnosti, uvede se počet zaměstnanců muzea. Za registrovaného uživatele se považuje každá fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná v knihovně,
která je oprávněna půjčovat si dokumenty z jejích fondů a která během vykazovaného období byla nově zaregistrována nebo její registrace byla obnovena.
Řádek 0608: uvede se součet všech zaregistrovaných výpůjček knihovních jednotek fyzickým i právnickým osobám, prezenčně či absenčně, všech vyžádaných
a zaregistrovaných prodloužení výpůjční lhůty a všech kladně vyřízených požadavků na meziknihovní (i mezinárodní) výpůjční službu jiným knihovnám i od
jiných knihoven.
Řádek 0609: absenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka mimo budovu knihovny.
Řádek 0610: uvede se úhrn veškerých výdajů za všechny dokumenty zakoupené knihovnou během vykazovaného období pro její knihovní fond.
Řádek 0611: uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců knihovny přepočtený na plně zaměstnané za sledovaný rok s přesností na jedno desetinné místo, jedná se
o počet zaměstnanců knihovny z celkového počtu zaměstnanců muzea (tj. z ř. 0301).
Řádek 0612: uvede se součet všech pracovních úvazků zaměstnanců knihovny s kvalifikací v knihovnictví nebo informačních vědách počínaje úrovní ukončeného
středoškolského studia.

ODDÍL VII.
Řádek 0705: uvede se počet m2 plochy přístupné veřejnosti včetně depozitářů sbírek, knihovny a archivu; tj. např. expoziční a výstavní sály, koncertní a přednáškové sály
a salonky, badatelny a zmíněné depozitáře, knihovny a archivy muzeí a galerií.

ODDÍL IX.
Řádek 0901: vykazují se ty sbírkové předměty, které byly v předchozích letech evidovány v chronologické evidenci a předměty evidované v systematické evidenci, pokud
nejsou zahrnuty v chronologické evidenci.
Řádek 0903: převedení dvojrozměrného nebo trojrozměrného sbírkového předmětu nebo dokumentu do digitální podoby skenováním nebo fotografováním aj. a připojení
takto získaných dat k dokumentačnímu záznamu o předmětu a jejich archivace.
Řádek 0905: vykazuje se počet přírůstkových čísel získaných od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku.
Řádek 0906: vykazuje se počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených fyzicky od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku.
Řádek 0909: vykazuje se počet sbírkových předmětů, které byly od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku revidovány (porovnání evidence se skutečným stavem
sbírek).
Řádek 0910: počet konzervovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel.
Řádek 0912: počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel.
Řádek 0914: počet preparovaných sbírkových předmětů za sledovaný rok – uvede se počet evidenčních čísel.
Řádek 0917: za výstupy plnění úkolů výzkumu a vývoje se považují monografie (jejich kapitoly) s přiděleným ISBN, články s poznámkovým aparátem ve sbornících
a časopisech, ohlášené referáty na konferencích, učebnice (jejich kapitoly), katalogy sbírek, výstav nebo expozic, případně edice dokumentů, které mají
kritický aparát, libreto nebo scénář autorské výstavy nebo expozice, rukopisy výzkumných a restaurátorských zpráv mající povahu autorského díla, přijaté
projekty nebo návrhy na nové technologie.

