PARDUBICKÝ KRAJ
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje
v oblasti kultury za rok 2020
VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH (dále jen VČM)
a)

Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena:
Odborná a metodická činnost:
Výstavy:
Expozice:


S.K.L.E.M. – Svět Krásy, Lehkosti, Elegance, Magie podle Iva Křena (od
24.06.2020) – nová stálá expozice moderního skla
Výstavy zahájené v roce 2020:














Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea (od 25.09.2020) – nové výstavní
sály pardubického zámku, čp. 2
Pardubické parforsní hony (od 06.05.2020) – výstava v rámci projektu Pardubice:
evropské město koní 2020, Open Air Galerie Parkán
Pernštejnské ženy a Evropa (16. – 30.09.2020, sál Rady Evropy Štrasburk) –
společný projekt VČM a Univerzity Pardubice
Cval staletími – legenda jménem Velká pardubická (07.08. – 14.10.2020) – ve
spolupráci s Městem Pardubice, výstavní prostor Mázhaus na Pernštýnském
náměstí, Pardubice
Arcibiskup Karel Otčenášek, 23. biskup královéhradecký /1920–2011/ (03.09. –
30.09.2020) – ve spolupráci se Spolkem Saeculum, zámecké valy
Budoucnost Zámku Pardubice (03.09. – 04.10.2020) – společenský sál, zámecký
palác
Než přišla svoboda – putovní výstava muzeí Pardubického kraje, zámecké nádvoří
Od českého tolaru k americkému dolaru (10.01. – 31.03.2020, Královská mincovna Jáchymov) – putovní výstava VČM
Tisíciletá tradice české měny (30.09. – 19.10.2020, Rtyně v Podkrkonoší) – putovní výstava VČM
Pestrá krása velikonočních pohlednic (od 02.04.2020) – webová výstava dostupná na https://www.vcm.cz/vystavy-a-expozice/webove-vystavy/pestra-krasavelikonocnich-pohlednic/
Příroda se probouzí (od 24.04.2020) – přírodovědná webová výstava dostupná
na https://www.vcm.cz/vystavy-a-expozice/webove-vystavy/priroda-se-probouzi/
Muzejní hračkářství – račte vstoupit! (od 23.03.2020) – webová výstava dostupná
na
https://www.vcm.cz/vystavy-a-expozice/webove-vystavy/muzejnihrackarstvi-racte-vstoupit/
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Pardubice budovatelské – proměny města v 70. a 80. letech na fotografiích (od
20.10.2020) – webová výstava dostupná na https://www.vcm.cz/vystavy-aexpozice/webove-vystavy/pardubice-budovatelske/
Vánoční pozdrav z Pardubic (od 29.11.2020) – webová výstava dostupná na
https://www.vcm.cz/vystavy-a-expozice/webove-vystavy/vanocni-pozdrav-zpardubic
Výstavy zahájené v roce 2019:





Grusovo království hraček (do 31.01.2020) – minivýstava v pokladně pardubického zámku
Eliáš & Eliáš ml., obrazy sklářských výtvarníků (do 01.03.2020) – třetí výstava
obrazů v rámci stálé expozice skla
Světy v kameni – fotografie Jiřího Šury (do 26.04.2020) – Open Air Galerie Parkán

Přednášky:


populárně-naučné přednášky externích pracovníků a odborných pracovníků VČM
v prostorách VČM:
- přednášky přírodopisné a cestopisné (10 x)
- přírodovědné procházky v okolí zámku a města (5 x)
- přednáška archeologická
- přednáška k Evropskému městu koní
- Debata 100: Osudy československé ústavy – veřejná debata historiků
- Debata a přednáška Labyrint Poseidon

Výchovné/edukační akce:









28 doprovodných programů pro školní kolektivy (ZŠ, MŠ, SŠ)
20 kulturně výchovných akcí pro veřejnost (programy pro děti, koncerty, divadelní
festival Pernštejnlove, historická akce Tradiční střílení u pernštejnských kanonů)
Prohlídky Od hradu k zámku (834 osob)
Prohlídky Krytu civilní obrany (558 osob)
Prohlídky Moderní architektura v Pardubicích (262 osob)
Prohlídky Po stopách Pernštejnů v Pardubicích (208 osob)
Prohlídky Zelené Předměstí – centrum nových Pardubic (30 osob)
Prohlídka Bílé Předměstí – pardubická „Ořechovka“ (18 osob)

Akvizice:
Způsob akvizice
Dar
Výzkum, nález, vlastní sběr
Koupě
Ostatní
CELKEM

Počet přírůstkových čísel
86
528
23
24
661
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Počet ks
226
4 374
701
157
5 458

Vědecko-výzkumné a odborné úkoly:
Odborní pracovníci muzea v rámci plnění svých odborných a výzkumných úkolů
publikovali řadu článků ve vědeckých a oborových periodikách, vydávali samostatné
odborné knihy a katalogy či kapitoly v nich apod., aktivně se podíleli na popularizaci
činnosti muzea formou výstav, populárně-naučných článků, mediálních výstupů
a v omezené míře (s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci roku 2020) také přednášek. Vytvořili několik webových výstav a na Facebooku publikovali více než
osm desítek příspěvků propagujících sbírkovou i jinou činnost muzea. Podrobnější
sumář odborných a populárně-naučných aktivit zaměstnanců nabízí následující tabulka:
Odborná a populárně-naučná činnost vykázaná jednotlivými odděleními VČM v roce 2020
Oddělení
Typ výstupu
Monografie
Kapitola
v odborné knize
Katalog
Článek ve vědeckém periodiku
Článek
v oborovém periodiku
Článek ve sborníku
Článek populárně-naučný
Přednáška konferenční
Přednáška popularizační
Recenze, anotace
Mediální výstup

Archeologické

Historické

Přírodovědné

Restaurátorské

Knihovna

Celkem

1
2

-

2

-

-

1
4

7

1
2

4

-

-

1
13

4

-

3

-

-

7

2

-

1

-

-

3

-

16

2

-

-

18

-

-

-

-

-

-

2

-

5

-

-

7

-

-

-

-

-

-

7

2

2

-

-
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Ediční a publikační činnost, propagace činnosti muzea:







výstavní katalog, Ladislav NEKVAPIL – Jan TETŘEV (edd.), 140 let pardubického muzea v příbězích /nejen/ exponátů, Pardubice: VČM 2020, ISBN 978-8087151-51-8
kolektivní monografie, Tereza JOŠKOVÁ – Michaela LANGOVÁ – Jan JÍLEK
(edd.), Mikulovice: život na hraně, Pardubice: VČM 2020, ISBN 978-80-8715152-5
odborná kniha ve spolupráci s nakladatelstvím Filosofia Jiří LUKAS a kol., Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště, Praha – Pardubice: Filosofia –
VČM 2019, ISBN 978-80-7007-605-7, 978-80-87151-49-5 (fyzicky vyšlo 2020)
Východočeský sborník historický – číslo 36/2020, 37/2021 (38/2020
v předtiskové přípravě)
PRÁCE A STUDIE – Východočeský sborník přírodovědný, číslo 26/2020
PANURUS (společně s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické při VČM) – číslo 29
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Kaleidoskop – zpravodaj Východočeského muzea v Pardubicích – 1 číslo
průběžná aktivní propagace činnosti muzea na facebookové, instagramové
a
twitterové
stránce
instituce
(www.facebook.com/zamekpardubice/;
www.instagram.com/zamek_pardubice/; twitter.com/vpardubice)

Knihovna a badatelská činnost:
Studijní knihovna čítá ke konci roku 2019 19 552 inv. č. knih a 1 253 inv. čísel časopisů
a periodik. V roce 2020 bylo v přírůstkové knize zapsáno 290 přírůstkových čísel, z toho
173 knih, 117 periodik a časopisů – 81 svazků bylo koupeno, 69 vyměněno, 140 darováno.
Do příručních knihoven a krátkodobých zápůjček pracovníků muzea bylo zapůjčeno 94
knih a periodik ze studijního fondu (zapsáno v osobních zápůjčních kartách).
V roce 2020 nebyla kvůli uzavření knihovny evidována žádná badatelská návštěva. Byly
provedeny 2 meziknihovní výpůjčky, 2 tituly byly zapůjčeny v rámci MVS jiným knihovnám.
Knihovna přispívá do Souborného katalogu ČR, fond je zpracováván v programu Verbis.
Výkaz badatelské agendy, metodické pomoci a konzervátorsko-restaurátorských prací VČM
v roce 2020

Nesbírková

Sbírková

Povaha
dotazu

Typ
dotazu,
pomoci
Badatelský
dotaz email, pošta
Badatelský
dotaz telefon
Badatelská
návštěva
Rešerše
Metodická
pomoc,
konzultace
Dotazy a
konzultace
Metodická
pomoc
institucím v
Pk
Metodická
pomoc
institucím
mimo Pk

Archeologické
oddělení

Historické
oddělení

Přírodovědné
oddělení

Restaurátorské a konzerv.
oddělení

Centrum
dokumentace,
knihovna

Celkem

77

44

38

-

39

198

85

42

5

-

5

137

27

7

8

-

1

43

10

4

-

-

1

15

47

2

1

-

3

53

48

42

44

68

-

202

4

6

3

6

-

19

6

4

2

8

-
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Kompletní výkazy metodické a restaurátorské pomoci za každé pololetí zveřejňuje VČM
na svém webu www.vcm.cz v sekci „PRO MUZEA“ (https://www.vcm.cz/muzeum/promuzea/ke-stazeni/).
Konference, semináře, odborné komise, setkání:


Východočeská archeologická komise – zasedání každý měsíc
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Spolupráce s obecními úřady a jinými subjekty:


















Univerzita Pardubice
Univerzita Hradec Králové
Město Pardubice
Entomologický ústav AV ČR
Město Rtyně v Podkrkonoší
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při VČM
Česká arachnologická společnost
Asociace muzeí a galerií ČR
NaEx, z. s.
Věznice Pardubice
Krajská knihovna v Pardubicích
Barocco Sempre Giovanne
Destinační společnost Východní Čechy
Turistická oblast Pardubicko
Konzervatoř Pardubice
Divadlo 29

Sponzorská podpora:



Elektrárny Opatovice, a. s., 40 000 Kč – účelový dar na divadelní festival
Pernštejnlove
Pardubický pivovar, a. s., 10 000 Kč – účelový dar na divadelní festival
Pernštejnlove

Návštěvnost muzea:
Počet návštěvníků expozic a výstav muzea:
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost:
Počet platících návštěvníků expozic a výstav:
Počet neplatících návštěvníků expozic a výstav:
Celková tržba ze vstupného:

9 561
6 029
7 328
2 233
722 949,00 Kč

Záchranný archeologický výzkum (ZAV):
Archeologické oddělení VČM (dále jen AO VČM) se v r. 2020 podílelo na řadě investorských i neinvestorských záchranných archeologických výzkumech (dále jen ZAV). Svou
činnost striktně podřídilo vládním nařízením z důvodu vyhlášení výjimečného stavu,
avšak intenzita práce a plnění povinností nebyly nijak výrazně poníženy.
Celý rok 2020 provádělo AO VČM odbornou kontrolu zpracování a vyhodnocení jednoho
z největších ZAV v kraji, tj. ZAV v trase budoucí komunikace D35. AO VČM provádělo
především kontrolu nad nakládáním s movitými archeologickými nálezy, jejich odbornou
konzervací a v neposlední řadě i kvalitativní kontrolu odborných výstupů z tohoto ZAV.
Zároveň v tomto roce probíhalo přebírání archeologických nálezů ze zmíněného ZAV, jejich evidence a zápis do archeologické podsbírky VČM. Tato činnost bude probíhat i
v následujícím roce.
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AO VČM na jaře 2020 ukončilo ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi ZAV
pod budoucí komunikací I/17 obchvatu Chrudim – Slatiňany. Škála archeologických nálezů a situací je velmi vysoká, výzkum byl velmi náročný jak v rovině odborné, tak
v rovině organizační. Došlo však k nálezům zcela zásadním, které mají velmi důležitou
hodnotu (mimo jiné lze jmenovat např. unikátně zachovalé neolitické sídliště, kostrové
pohřby z doby bronzové či zcela zachovalé kostrové hroby z doby stěhování národů
a mnoho dalších nálezů). Výše zmíněný ZAV byl dokončen v květnu r. 2020 a následně
započalo jeho odborné zpracování a vyhodnocení, které bude ukončeno v polovině r.
2021.
Na sklonku roku 2020 AO VČM zahájilo další rozsáhlý ZAV pod budoucím obchvatem
Dašic, tj. napojení I/322 na D35. Na jaře r. 2021 bude ZAV pokračovat, a to po celý rok
2021. V trase komunikace jsou očekávány velmi významné archeologické nálezy.
Na sklonku roku 2020 započaly společně s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje intenzivní přípravy ZAV v trase obchvatu Kojic. Terénní část výzkumu by měla být zahájena nejdéle v březnu r. 2021. Trasa obchvatu navazuje na již zrealizovanou
část obchvatu Chvaletic, při kterém byla dokumentována celá řada zajímavých archeologických nálezů. Obdobnou situaci lze očekávat i v trase zmiňované stavby.
V průběhu celého r. 2020 uskutečnilo archeologické oddělení 562 terénních akcí.
Z tohoto počtu byly na více než 33 z nich lokalizovány a dokumentovány archeologické
nálezy, a to často ve velmi složitých a rozsáhlých archeologických situacích. Zmínit můžeme např. záchranu šesti žárových hrobů z mladší doby bronzové na k.ú. Kunětice
s velmi bohatým movitým inventářem a mnoho dalších výzkumů. Velká část archeologických dohledů a výzkumů byla realizována během výstavby rodinných domů, a to
v celém okrese (celkem 261), v menší míře pak i v okrese Chrudim či Ústí nad Orlicí jako zástup v době nemoci či dovolené.
Mimo jiné se zaměstnanci oddělení snaží úzce komunikovat s veřejností, a to především
a ve smyslu odborné spolupráce s hledači kovů a odborné pomoci při vyzvedávání rozličných archeologických nálezů. Pro r. 2020 je to zejména zajímavý nález depotu více
než 160 stříbrných grošů z k. ú. Bělečko a mnoho dalších nálezů svým významem daleko přesahujících Pardubický kraj.
Zaměstnanci AO VČM také publikovali celou řadu odborných článků, zrealizovali celou
řadu informativních i odborných výstupů do médií a na web Východočeského muzea.
Zároveň proběhlo několik přednášek pro veřejnost včetně zapojení se do úspěšné celostátní akce prezentující archeologii „Archeologické léto“ pod přímou záštitou Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
Jako nejdůležitější publikační počin je nutné zmínit vydání knihy s názvem „Mikulovice,
život na hraně“, která přináší ucelený souhrn všech zásadních archeologických nálezů
z této evropsky významné archeologické lokality a poutavou formou je prezentuje laické
i odborné veřejnosti.
Celkový počet registrovaných akcí: 562
Neinvestorské: 282/ 21 pozitivních
Investorské:
280/ 9 pozitivních
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b) Vyhodnocení plnění závazných a hodnotících ukazatelů:
Organizace plnila stanovené ukazatele:
příspěvek na provoz v částce
44 725 300,00 Kč
limit prostředků na platy v částce
25 424 500,00 Kč
příspěvek do fondu investic
4 176 000,00 Kč
odvod z fondu investic
4 820 000,00 Kč
Hospodářský výsledek (HV)
246 767,85 Kč
Návrh na rozdělení HV do fondů:
Rezervní fond:
246 767,85 Kč
Fond odměn:
0 Kč

c)

Vyhodnocení hospodaření PO:
1. Náklady a výnosy
Ukazatel
Oblast výnosů organizace
Provozní příspěvek
Tržby ze vstupného
Tržby za prodané zboží
Tržby z pronájmu prostor
Sponzorské dary
Ostatní příspěvky a dotace
Ostatní výnosy (výše neuvedené)
Výnosy celkem:
z toho výnosy za provedené archeologické výzkumy
Ukazatel
Oblast nákladů organizace
Opravy a údržba
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Mzdové náklady (521)
OON (521)
Odpisy (551)
Ostatní náklady (výše neuvedené)
Náklady celkem:
z toho náklady na archeologické výzkumy

Rok 2020
Hlavní činnost
v Kč
45 073 072,72
722 949,00
206 458,00
162 661,16
50 000,00
3 098 694,24
9 498 543,68
58 812 378,80
9 333 956,10

Rok 2019
Hlavní činnost
v Kč
39 176 505,89
1 121 432,97
211 853,00
148 700,00
105 000,00
1 710 436,08
11 184 912,40
53 658 840,34
11 030 639,07

Rok 2020
Hlavní činnost
v Kč
2 830 498,08
1 475 524,84
2 370 072,49
10 470 563,13
25 345 868,00
1 109 368,00
3 994 163,10
10 969 553,31

Rok 2019
Hlavní činnost
v Kč
2 187 168,30
963 486,50
2 491 694,55
11 151 367,01
22 775 511,00
991 685,00
2 740 178,00
10 327 695,36

58 565 610,95

53 628 785,72

9 067 723,78

10 977 665,68

V organizaci byl proveden firmou ADUKO s. r. o. audit účetní závěrky.
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2. Čerpání účelových dotací:
Magistrát Města Pardubice:
830 000,00 Kč
 300 000 Kč Celoroční projekt, kulturní akce na zámku
 30 000 Kč Nové turistické atraktivity na Zámku Pardubice
 500 000 Kč Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón – Oprava omítek hradební zdi, etapa C
Ministerstvo kultury ČR:
795 000,00 Kč
 56 000 Kč ISO/D (provozní dotace) – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, restaurování
 186 000 Kč ISO/D (investiční dotace) – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, bezpečnostní vitrína, odvlhčovač
 118 000 Kč (provozní dotace) Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií – Katalog k výstavě 140 let pardubického muzea
 126 000 Kč (provozní dotace) Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií – Publikace „Mikulovice – život na
hraně"
 309 000 Kč (provozní dotace) Podpora expozičních a výstavních projektů -– instalace expozic nebo výstav – expozice S.K.L.E.M.
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách:
i.

Počty zaměstnanců (včetně přírůstků a úbytků):

Evidenční počet zaměstnanců:
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců:
DPČ, DPP
Přírůstky a úbytky zaměstnanců (včetně DPČ, DPP):
ii.

87
74
70
81

Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2020:

Dle vzdělání
vysokoškolské bakalářské, magisterské a vyšší
úplné střední odborné, úplné středoškolské všeobecné
vyučených, vyučených s maturitou
základní
Dle věku (včetně DPP, DPČ)
15 - 24 let
25 - 34 let
35 - 44 let
45 - 54 let
55 - 64 let
65 a více

Počet
37
26
22
2
Počet
2
22
22
14
23
11

Ekonom. a obsluž. agendy vykonává 36 pracovníků.
Průměrný plat odborných pracovníků
Průměrný plat v dělnické kategorii
Uskutečněné zahraniční cesty: Francie
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31 197,00 Kč (hrubého)
24 211,00 Kč (hrubého)

U veškerého finančního majetku a cenin byla k datu 31.12.2020 provedena fyzická
inventarizace, která nezjistila žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem všech
položek.
4. Péče o spravovaný majetek:
Investiční činnost:
Východočeské muzeum v Pardubicích v souvislosti s přípravou realizace projektu ITI
IROP „Zámek Pardubice – Využití a obnova zámeckých interiérů a exteriérů“
pokračovalo v přípravě a dokončování navazujících projektů. V červnu VČM připravilo
výstavní prostor a otevřelo novou stálou expozici skla S.K.L.E.M. (4 370 tis. Kč).
Zároveň dokončilo projektovou dokumentaci na realizaci nové stálé expozice
numizmatiky a ke konci roku vybralo ve výběrovém řízení dodavatele stavebních
prací pro tuto expozici, přičemž v dotčených prostorách muzeum připravilo
elektroinstalaci, pořídilo odvlhčovače a nové bezpečnostní vitríny pro denárový depot
(1 632 tis. Kč). Pokračovala příprava nového prohlídkového okruhu Pernštejnská
rezidence – nejstarší renesance v Čechách, který bude dokončen v druhé polovině
roku 2021. Především byly zajištěny odborné podklady a exponáty do této expozice
(2 680 tis. Kč). Zároveň započala příprava podkladů pro nové evropské projekty pro
další plánovací období. Východočeské muzeum v Pardubicích nechalo zpracovat
studii pro adaptaci části hospodářských budov na návštěvnické centrum a nové
expoziční prostory (1 391 tis. Kč) a studii pro adaptaci společenského traktu se
společenským sálem zámeckého paláce (1 724 tis. Kč), přičemž samotný
společenský sál zpřístupnilo v provizorním režimu, aby mohl fungovat do zahájení
realizace projektu podpořeného z unijních fondů.
VČM přestěhovalo sbírkové předměty z nevyhovujících depozitářů v zámeckém
paláci do nově postaveného depozitáře v areálu Ohrazenice. V depozitáři došlo
k zbudování nového hygienického zařízení (313 tis. Kč). VČM v průběhu roku
objednalo zpracování projektové dokumentace na realizaci nového konzervátorského
pracoviště v Ohrazenicích v budově č. 3 a vybralo dodavatele těchto prací. Příprava
konzervátorského pracoviště navazuje na evropský projekt Realizace úspor energie
v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a na projekt již
zbudovaného depozitáře ve stejném areálu, taktéž podpořeného z unijních fondů.
Údržba a opravy:
Východočeské muzeum v Pardubicích pokračovalo v opravách a údržbě zámeckého
areálu a areálu v Ohrazenicích včetně pravidelné údržby zeleně na zámeckých
valech, přičemž navázalo na několikaletou snahu o opravu hradební zdi. Oprava
omítek hradební zdi (1 198 tis. Kč) byla realizována za podpory Programu regenerace
městských památkových rezervací a zón. Ve sklepních prostorách zámeckého areálu
muzeum opravilo splaškovou kanalizaci pod hláskou (332 tis. Kč). V areálu
Ohrazenice došlo v budově č. 3 k opravě podlah (680 tis. Kč).
Majetek (brutto aktiva – účetní hodnota k 31.12.2019)
316 008 436,24 Kč
Odpisy činily
3 994 163,10 Kč
Informace o pojištění svěřeného majetku: pojistná smlouva PK
Informace o pojistných událostech: VČM řešilo 2 pojistné události (oprava prejzů a
plotu na valech po vichřici, oprava poškozené brány na valech – škodní událost
způsobila třetí osoba - nájemce prostor na zámku)
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Číslo a název účtu

Stav k 01.01.2020

Stav k 31.12.2020

013 Software

876 368,50

924 768,50

018 Drobný nehmotný dlouhodobý
majetek

282 417,50

282 417,50

96 397 931,78

181 026 445,16

54 772 403,30

54 785 647,99

22 733 337,90

22 926 343,69

5 249 427,55

5 249 427,55

350 385,50

1 003 212,50

021 Stavby
022 Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
028 Drobný hmotný dlouhodobý
majetek
031 Pozemky
032 Kulturní předměty
Finanční majetek:
Název účtu

Zůstatek k 31.12.2020 (v Kč)

241 Běžný účet

33 702 966,55

243 Běžný účet FKSP

53 886,28

261 Pokladna

50 394,00

262 Peníze na cestě

0

263 Ceniny

620,00

5. Pohledávky a závazky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných
a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky, inventarizace majetku.
Krátkodobé pohledávky z hlavní činnosti:
Krátkodobé poskytnuté zálohy:
Závazky - dodavatelské
Termín dokončení inventarizace:

3 383 610,00 Kč
11 645,00 Kč
4 918 393,05 Kč
29.01.2020

6. Doplňková činnost není stanovena.
7. Stavy fondů k 31. 12. 2020:
Název
Fond odměn
FKSP
Rezervní
fond
Fond investic

v Kč

Stav
k 01.01.2020
300 967,00
124 445,88

30 054,62
506 917,36

0
440 770,00

Stav
k 31.12.2020
331 021,62
190 593,24

2 173 872,31

50 000,00

50 000,00

2 173 872,31

38 773 997,71

8 170 163,10

16 676 425,30

30 267 735,51

Tvorba

Fondy jsou kryty finančními prostředky.
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Použití

FKSP: příděl – jednotný příděl z mezd
čerpání – příspěvek na stravování
– ostatní čerpání

506 917,36 Kč
436 770,00 Kč
4 000,00 Kč

8. Významné události po rozvahovém dni
Vedení příspěvkové organizace nezaznamenalo významné dopady pandemie
COVID-19 na činnost účetní jednotky po rozvahovém dni, ale situace se neustále
mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie. Vedení příspěvkové
organizace bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne
veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na účetní jednotku
a její zaměstnance. Vedení příspěvkové organizace zvážilo potenciální dopady
COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv
na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.
d) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace
Žádné plnění z minulé zprávy a návrh opatření nebylo.
e)

Tabulková část včetně finančních výkazů bude předložena v souhrnné zprávě
na jednání RPk v květnu 2021.

f)

Výsledky kontrol
 Celní úřad pro Pardubický kraj – protokol č. 4008-3/2020-590000-31 – bez závad
 Pardubický kraj – protokol č. 16/2020 – zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny a byla stanovena příslušná opatření
 Pardubický kraj – protokol č. 51/2020 – bez závad

g) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
Počet podaných žádostí o informace
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

1
0
0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
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0
0
0

h) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 Organizace plní podíl ve výši 3,68 osob z povinného odvodu 2,82 osob

Zpracoval:
Mgr. Tomáš Libánek
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Sb.,

