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PARDUBICKÝ KRAJ 

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje          
v oblasti kultury za rok 2021  

VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH (dále jen VČM) 
 

a) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena:  

Odborná a metodická činnost:  
 

Expozice: 

• Peníze si do hrobu nevezmeš (od 14.12.2021) – nová stálá expozice numismatiky 

Výstavy zahájené v roce 2021: 

• Život ve věčné tmě aneb Po stopách slepých brouků (od 03.04.2021) – výstava 
o jeskyních a jeskynní fauně, ale také o lidech, kteří je zkoumají, prostor pod 
zámeckou věží pardubického zámku 

• Radek Kalhous: Nížina (od 29.04.2021) – autorská výstava fotografií, Open Air 
Galerie Parkán 

• Pernštejnské ženy a Evropa (19.05. až 12.10.2021) – společný projekt VČM a Uni-
verzity Pardubice, renesanční sály 2. patra pardubického zámku 

• Petr Hora: Sklo (18.06.2021 – 02.01.2022) – autorská výstava sklářského 
výtvarníka, renesanční sály 2. patra pardubického zámku 

• Gizela Šabóková – Jaromír Rybák. Návrhy a kresby sklářských výtvarníků ve stálé 
expozici S.K.L.E.M. (od 18.06.2021) 

• Pernštejnské ženy a Evropa (16.11. – 29.11.2021), Valdštejnova pracovna, Senát 
Parlamentu ČR 

• webová výstava Telegrafia – babička Tesly (od 25.01.2021) 

• webová výstava Kosmetika – krása na prodej (od 06.04.2021) 

• webová výstava Učte se, dbejte, vzrůstejte, kveťte! aneb Historické budovy obec-
ných a měšťanských škol na Pardubicku (od 28.06.2021)  

• webová výstava Ve znamení dvou mečů. Míšeňský porcelán ve sbírce 
pardubického muzea (od 17.09.2021) 
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• webová výstava Pravá pardubická Franckovka (od 01.12.2021) 

Výstavy zahájené v roce 2020: 

• Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea (do 31.12.2021) – nové výstavní sály 
pardubického zámku, čp. 2 

• Pardubické parforsní hony (do 19.04.2021) – výstava v rámci projektu Pardubice: 
evropské město koní 2020, Open Air Galerie Parkán 

V roce 2021 obsadilo muzeum druhou příčku v prestižní soutěži Gloria musaealis 2020 
v kategorii Muzejní výstava roku s projektem stálé expozice moderního skla S.K.L.E.M. 
Svět krásy, lehkosti, elegance, magie podle Iva Křena. 

 
 

Přednášky: 
 

• populárně-naučné přednášky externích pracovníků a odborných pracovníků VČM 
v prostorách VČM:  
- přednášky přírodopisné a cestopisné (7 x) 
- přírodovědné procházky v okolí zámku a města (1 x) 
- přednášky archeologické (4 x) 
- přednášky historické (5 x) 
- Beseda s Petrem Niklem: Dialog současného umělce s renesancí 
- Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou 

 
Výchovné/edukační akce: 

 

• 84 doprovodných programů pro školní kolektivy (ZŠ, MŠ, SŠ – 1 978 dětí) 

• 29 kulturně výchovných akcí pro veřejnost (programy pro děti, koncerty, divadelní 
festival Pernštejnlove, historická akce Tradiční střílení u pernštejnských kanonů) 

• Komentované prohlídky výstav (8 x, 127 osob) 

• Prohlídky Od hradu k zámku (1 438 osob) 

• Prohlídky Krytu civilní obrany (682 osob) 

• Prohlídky Moderní architektura v Pardubicích (11 osob) 

• Prohlídky Po stopách Pernštejnů v Pardubicích (197 osob) 

• Prohlídka Po stopách Josefa Gočára v Pardubicích (9 osob) 

• Prohlídka Po stopách Oldřicha Lisky v Pardubicích (5 osob) 

• Prohlídka Bílé Předměstí – pardubická „Ořechovka“ (9 osob) 
 

Akvizice:  
 
Veškeré realizované akvizice byly uskutečněny v souladu s Koncepcí sbírkotvorné 
činnosti VČM pro období 2021–2025 (směrnice VČM 9S/2021) a schváleny komisí pro 
sbírkotvornou činnost VČM, stejně jako statutárním zástupcem organizace. 
Největší podíl akvizic získaných výzkumem či nálezem připadá na historické sbírky 
(podsbírky odívání, domácnost, fotografie a drobné tisky), archeologii, botaniku 
a zoologii. 
Nákupem byly realizovány především akvizice doplňující numismatickou podsbírku 
v souvislosti s přípravou stálé expozice numismatiky, a také herbář soukromé 
sběratelky s významnými položkami dokumentujícími flóru v oblasti východních Čech. 
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Způsob akvizice Počet přírůstkových čísel Počet ks 

Dar 150 465 

Výzkum, nález, vlastní 
sběr 

581 3 184 

Koupě  14 564 

Převod 1 1 

Ostatní 108 770 

Celkem 854 4 984 

 
Sbírková evidence, inventarizace, dokumentace: 
 
Evidence sbírkových předmětů VČM je vedena plně v elektronické podobě, a to jak 
v prvním, tak i ve druhém stupni. Od roku 2015 je komplexně zajišťována pomocí 
evidenčního systému Museion, vyvíjeného firmou Axiell s.r.o. (dříve MUSOFT.CZ 
s.r.o.). Výjimku tvoří sbírkový (i studijní) fond knihovny, který je evidován separátně 
v knihovnickém systému Verbis (KP-SYS spol. s r. o.). V systému Museion bylo 
kurátory za rok 2021 založeno více než 48 000 katalogizačních karet, což souvisí nejen 
s novými přírůstky, ale i úspěšnou eliminací původní evidence na „papírových“ kartách. 
Velmi důležitou součástí správy sbírky muzejní povahy je její pravidelná inventarizace. 
Dle platné legislativy je povinností VČM ročně zinventarizovat alespoň 5 % sbírky. 
V roce 2021 došlo k naplnění (resp. překročení) inventarizačního plánu, celkem bylo 
zinventarizováno 15,8 % z celkového počtu evidenčních čísel.  
Dokumentace sbírky VČM probíhá již řadu let formou obrazové digitalizace. Této 
činnosti se v současnosti věnuje především Centrum dokumentace sbírek a regionální 
historie (dále CDS) se specializovaným digitalizačním pracovištěm, dále pak fotograf, 
dokumentátoři a kurátoři jednotlivých oddělení, ale také praktikanti v rámci spolupráce 
s akademickými pracovišti, zejména Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice. V roce 
2021 bylo zdigitalizováno dle standardu s příslušnými metadaty 16 918 sbírkových 
předmětů. Důraz byl kladen na podsbírku fotoarchivu, kde je významný potenciál pro 
prezentaci odborné i laické veřejnosti a pro badatelské využití; zároveň skleněné desky 
či diapozitivy byly ve značném stupni ohrožení. Zcela nově se začala digitalizovat 
nejrozsáhlejší podsbírka VČM – botanika. Herbářové položky jsou digitalizovány na 
knižním scanneru Scan Master 2 pomocí iluminace světel s implementovanou 3D 
technologií. Celkový počet zdigitalizovaných sbírkových předmětů k roku 2021 činí 
106 648 ks. 
Část sbírkových předmětů, které byly v minulosti digitalizovány, se stala součástí 
webového katalogu sbírek Pardubického kraje Klíč ke sbírkám (klickesbirkam.cz), kde 
je publikováno celkem 25 244 ev. čísel VČM. Z důvodu technických komplikací bohužel 
nebyla databáze v minulém roce doplňována ani aktualizována; v současnosti se 
očekává nasazení nové verze webu jako publikační platformy; dalším krokem je možné 
propojení s národním portálem eSbirky.cz. 
Vyjma digitalizace sbírkových předmětů se CDS zabývá také dokumentací 
současnosti, tedy mapováním a následnou obrazovou dokumentací událostí, jevů, 
topograficky ojedinělých míst a fenoménů významných z hlediska funkce VČM jako 
paměťové instituce spravující a zpřístupňující přírodní a kulturní dědictví. 
 
Konzervace a restaurování: 
 
Hlavní náplní práce konzervátorského a restaurátorského oddělení VČM v roce 2021 
bylo dokončení stěhování sbírek a také samotného oddělení do rekonstruovaných 
prostor objektu č. 3 v depozitárním areálu v Pardubicích – Ohrazenicích. V oddělení 
také vzniklo nové konzervátorské pracoviště se zaměřením na papír. 
V rámci stěhování sbírkových předmětů do nových depozitářů byl dokončen přesun 
podsbírek: uměleckoprůmyslová (hodiny, kovy, keramika a různé), umělecká (obrazy, 
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drobné grafiky, plastiky), knihy (staré tisky), technika a průmyslová výroba, řemesla 
a živnosti, písemnosti a tisky (plakáty). Všechny stěhované sbírkové předměty prošly 
konzervačním zásahem v rozsahu základního očištění, případně drobnými 
konsolidačními zásahy. 
Zmíněné stěhování sbírkových předmětů a následně i samotného oddělení 
z provizorních prostor pardubického zámku výrazně ovlivnilo počty konzervovaných 
a restaurovaných předmětů v roce 2021: 
 
 

Podsbírka/ typ sbírkových před-
mětů* 

Konzervováno Restaurováno 

Archeologie – nádoby, kovy 
+ střepový materiál/ sáčky/ bedny 
(nezapočítáváno) 

85 
 

6 
 

Domácnost 3 - 

Etnografie 5 3 

Hračka 23 1 

Militária 25 - 

Odívání a oděvní doplňky 215 46 

Numizmatika 59 - 

Knihy 12 - 

Řemesla a živnosti 21 - 

Technika 16 1 

Diapozitivy 19 - 

Uměleckoprům. sb. – hodiny 1 - 

Uměleckoprům. sb. – keramika, sklo 28 2 

Umělecké sbírky – obrazy, grafika 10 - 

Umělecké sbírky – plastiky 7 3 

Celkem (kusů) 529 62 
* Započítány nejsou sbírkové předměty, které prošly konzervačním zásahem v rozsahu základního 
očištění, případně drobnými konsolidačními zásahy při stěhování sbírkových předmětů do depozitární 
budovy v Ohrazenicích, ale také konzervace liter ze Slavíkovy tiskárny – 3 574 ks, výroba galvanokopií – 
159 ks. 

 
 
Vědecko-výzkumné a odborné úkoly: 
 
Odborní pracovníci muzea v rámci plnění svých odborných a výzkumných úkolů 
publikovali řadu článků ve vědeckých a oborových periodikách, vydali samostatnou 
odbornou knihu, aktivně se účastnili konferencí apod. Výrazně se podíleli na 
popularizaci činnosti muzea formou výstav, populárně-naučných článků, mediálních 
výstupů a v omezené míře (s ohledem na pokračující nepříznivou epidemiologickou 
situaci roku 2021) také přednášek. Vytvořili několik webových výstav (viz výše) a na 
Facebooku publikovali více než 120 příspěvků propagujících sbírkovou i jinou činnost 
muzea. Podrobnější sumář vybraných odborných a populárně-naučných aktivit 
zaměstnanců nabízí následující tabulka: 

 
Odborná a populárně-naučná činnost vykázaná jednotlivými odděleními VČM v roce 2021 
(výběr) 

Oddělení 
Typ výstupu 

Archeolo-
gické 

Historické 
Přírodo-
vědné 

CDS 
Restau-
rátorské 

Cel-
kem 

Monografie - 1 - - - 1 

Kapitola v odborné 
knize 

- - - - - - 

Katalog - 1 - - - 1 

Článek ve vědeckém 11 2 1 - - 14 
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periodiku 

Článek v oborovém 
periodiku 

5 - 2 - - 7 

Článek ve sborníku 1 - - - - 1 

Článek populárně-
naučný 

3 4 3 1 - 11 

Přednáška konfe-
renční 

9 - - - - 9 

Přednáška populari-
zační 

5 3 4 - - 12 

Recenze, anotace 1 2 3 - - 6 

Mediální výstup 8 28 5 1 2 44 

 
 

Ediční a publikační činnost, propagace činnosti muzea: 
 

• monografie: HAMBÁLEK, Michal. Dubový poklad aneb Pernštejnská truhla. 
Pardubice: VČM, 2021. ISBN 978-80-87151-54-9. 

• periodikum: Východočeský sborník historický – čísla 39/2021, 40/2021 

• periodikum: PRÁCE A STUDIE – Východočeský sborník přírodovědný, číslo 
27/2021 

• PANURUS (společně s Východočeskou pobočkou České společnosti 
ornitologické při VČM) – číslo 30  

• 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)  

• spolupráce na publikaci 500 let renesance ve východních Čechách. Pardubice, 
2021 (texty P. Vorel, T. Libánek) 

 
 

Knihovna a badatelská činnost: 
 
K 31.12.2021 čítala studijní knihovna celkem 19 741 inventárních čísel knih a 1 254 
inventárních čísel časopisů a periodik. 
V roce 2021 bylo do přírůstkové knihy zapsáno 299 přírůstkových čísel, z toho 192 knih 
a 107 periodik a časopisů, přičemž 109 svazků bylo koupeno, 125 vyměněno, 65 
darováno. 
Do příručních knihoven a krátkodobých zápůjček pracovníků muzea bylo zapůjčeno 223 
knih a periodik ze studijního fondu. 
V roce 2021 byla otevřena badatelna v depozitáři v Ohrazenicích, zde si v rámci 
prezenčních výpůjček badatelé zapůjčili 53 publikací ze studijního fondu. 
V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo od jiných institucí vypůjčeno 19 knih, 1 byla 
zapůjčena jinam. 
Knihovna přispívá do Souborného katalogu ČR, fond je zpracováván v evidenčním 
systému Verbis. 
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Výkaz badatelské agendy, metodické pomoci a konzervátorsko-restaurátorských prací VČM 
v roce 2021 

Povaha 
dotazu 

Typ  
dotazu,  
pomoci 

Archeolo-
gické 

oddělení 

Historické 
oddělení 

Přírodo-
vědné 

oddělení 

Centrum doku-
mentace, kni-

hovna 

Restaurátor-
ské a konzerv. 

oddělení 
Celkem 

S
b

ír
k
o
v
á
 

Badatelský 
dotaz e-
mail, pošta 

23 72 32 158 - 285 

Badatelský 
dotaz tele-
fon 

32 12 6 16 - 66 

Badatelská 
návštěva 

37 8 6 34 - 85 

Rešerše 2 4 1 - - 7 

Metodická 
pomoc, 
konzultace 

19 9 11 10 - 49 

N
e
s
b

ír
k
o

v
á
 

Dotazy a 
konzultace 

400 34 16 32 78 560 

Metodická 
pomoc in-
stitucím v 
Pk 

14 6 5 3 6 34 

Metodická 
pomoc in-
stitucím 
mimo Pk 

2 1 2 - 3 8 

 
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/pro-mu-
zea/ke-stazeni/). 
 
Konference, semináře, odborné komise, setkání: 
 

• Východočeská archeologická komise – zasedání každý měsíc 
 

Spolupráce s obecními úřady a jinými subjekty (výběrově): 

• Univerzita Pardubice – výstavní projekty, přednášky, praxe pro studenty 

• Univerzita Hradec Králové – praxe pro studenty 

• Město Pardubice – výstavní projekty (Památník Zámeček), kulturní akce 

• Obec Opatovice nad Labem – zápůjčka sbírkových předmětů, spolupráce na 
organizaci odborného semináře k opatovickému klášteru 

• Entomologický ústav AV ČR – dlouhodobá spolupráce na výzkumu pavouků 
žijících v hlubších horizontech půdy (terénní průzkumy, determinace materiálu, 
příprava odborných publikací) 

• Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při VČM – vydávání 
společného periodika Panurus, pořádání a organizace členských schůzí, 
ornitologické vycházky pro veřejnost 

• Česká arachnologická společnost – metodická pomoc s vedením nálezové 
databáze, účasti na seminářích 

• Asociace muzeí a galerií ČR 

• ICOM – organizace exkurze v rámci konference ICOM 2022 
 

V rámci spolupráce s institucemi v Pardubickém kraji i mimo něj, ale rovněž se 
soukromými osobami, bylo v roce 2021 zapůjčeno pro výstavní, badatelské a jiné účely 
celkem 1 795 sbírkových předmětů VČM.  

https://www.vcm.cz/muzeum/pro-muzea/ke-stazeni/
https://www.vcm.cz/muzeum/pro-muzea/ke-stazeni/
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Sponzorská podpora: 
 

• Tibo Software, s. r. o., 15 000 Kč – účelový dar na divadelní festival Pernštejnlove 

• Wobsah s. r. o, 49 000 Kč – účelový dar na divadelní festival Pernštejnlove  

 

Návštěvnost muzea: 

Počet návštěvníků expozic a výstav muzea:  15 469 
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost:  15 848 
Počet platících návštěvníků expozic a výstav:  12 907 
Počet neplatících návštěvníků expozic a výstav:  2 562 
Celková tržba ze vstupného:  1 245 320,97 Kč 

 

 

Záchranný archeologický výzkum (ZAV):  

 
V průběhu celého r. 2021 uskutečnilo archeologické oddělení VČM (dále jen AO VČM) 
více než 577 terénních akcí s minimálně jednou návštěvou archeologa. Z tohoto počtu si 
vyžadovala zhruba jedna třetina staveb vícenásobnou kontrolu. Celkem byly na více než 
30 stavbách lokalizovány a dokumentovány archeologické nálezy, a to často ve velmi 
složitých a rozsáhlých archeologických situacích. Velká část archeologických dohledů 
a výzkumů byla realizována během výstavby rodinných domů, a to v celém okrese 
(celkem 292), v menší míře pak i v okrese Chrudim či Ústí nad Orlicí jako zástup v době 
nemoci či dovolené kolegů v regionálních muzeích. Mimo výše zmíněné byly realizovány 
a úspěšně dokončeny čtyři rozsáhlé terénní výzkumy a to při stavbě Severovýchodního 
obchvatu Pardubic, při stavbě obchvatu Rokytno-Býšť, obchvatu Časy-Holice a obchvatu 
Dašic. Poslední zmíněný bude dokončen v první polovině r. 2022 
 
První polovinu r. 2021 provádělo AO VČM také odbornou kontrolu zpracování 
a vyhodnocení jednoho z největších záchranných archeologických výzkumů (dále jen 
ZAV) v kraji, tj. ZAV v trase budoucí komunikace D35. V druhé polovině roku pak bylo 
zahájeno vlastní předávání, resp. přebírání archeologických nálezů ze zmíněného ZAV. 
Pro rok 2021 to bylo především převzetí více jak 190 žárových hrobů a dalších nálezů 
(celkem 360 banánových beden) od společnosti Archaia Praha a Archeologického centra 
Olomouc. U všech předaných nálezů probíhala jejich kontrola, případné zpřesnění popisu 
a stáří a především musejní evidence. Další činností týkající se rozsáhlých regionálních 
staveb, resp. výzkumů na nich, je pak komplexní odborné zpracování a vyhodnocení ZAV 
realizovaného v r. 2019 – 2020 při výstavbě obchvatu Slatiňan. Na vyhodnocení a tvorbě 
nálezové zprávy se pracovalo po celý r. 2021 a ukončeno bude v první čtvrtině r. 2022. 
 
 
Celkový počet registrovaných akcí:       577 
 
Neinvestorské:                                       281/ 10 pozitivních 
 
Investorské:                                            296/ 20 pozitivních 
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b) Vyhodnocení plnění závazných a hodnotících ukazatelů:  

 
Závazné a hodnotící ukazatele Rozpočet schválený 

po úpravách k 31.12.2021 
Plnění 
k 31.12.2021 

Provozní příspěvek 47 298 981,00 45 713 972,39 

Investiční příspěvek 3 643 700,37 2 743 700,37 
Limit prostředků na platy  26 100 000,00 26 059 167,00 

Ostatní osobní náklady 1 500 000,00 1 377 511,00 
Plán objemu odpisů 4 400 000,00 4 266 818,45 

Nařízený odvod z fondu investic 1 820 000,00 1 820 000,00 

 
Hospodářský výsledek (HV) 13 206,01 Kč 
Návrh na rozdělení HV do fondů:   
Rezervní fond: 13 206,01 Kč 
Fond odměn: 0 Kč 
 

c) Vyhodnocení hospodaření PO: 

1. Náklady a výnosy  

Ukazatel 
Rok 2021 Rok 2020 

Hlavní činnost Hlavní činnost 

Oblast výnosů organizace v Kč v Kč 

Provozní příspěvek od Pk 45 176 472,39 45 073 072,72 

Tržby ze vstupného 1 245 320,97 722 949,00 

Tržby za prodané zboží 229 539,00 206 458,00 

Tržby z pronájmu prostor 517 094,22 162 661,16 

Sponzorské dary 64 000,00 50 000,00 

Ostatní příspěvky a dotace 3 976 105,30 3 098 694,24 

Ostatní výnosy (výše neuvedené) 21 574 295,59 9 498 543,68 

Výnosy celkem: 72 782 827,47 58 812 378,80 

z toho výnosy za provedené ar-
cheologické výzkumy 

21 446 152,60 9 333 956,10 

 

Ukazatel 
Rok 2021 Rok 2020 

Hlavní činnost Hlavní činnost 

Oblast nákladů organizace v Kč v Kč 

Opravy a údržba 2 292 247,50 2 830 498,08 

Spotřeba materiálu 2 008 413,95 1 475 524,84 

Spotřeba energie 3 068 653,95 2 370 072,49 

Služby 21 791 612,14 10 470 563,13 

Mzdové náklady (521) 26 059 167,00 25 345 868,00 

OON (521) 1 377 511,00 1 109 368,00 

Odpisy (551) 4 266 818,45 3 994 163,10 

Ostatní náklady (výše neuvedené) 11 905 197,47 10 969 553,31 

Náklady celkem: 72 769 621,46 58 565 610,95 

z toho náklady na archeolo-
gické výzkumy 

21 199 787,42 
9 067 723,78 

 

 
V organizaci byl proveden firmou ADUKO s. r. o. audit účetní závěrky. 
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2. Čerpání účelových dotací: 

Magistrát Města Pardubice:  1 531 700 Kč 

• 405 700 Kč Celoroční projekt, kulturní akce na zámku 

• 30 000 Kč  Nové turistické atraktivity na Zámku Pardubice 

• 1 096 000 Kč Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón – Oprava omítek hradební zdi 

Ministerstvo kultury ČR: 656 500 Kč 

• 154 000 Kč  ISO/D (provozní dotace) – Integrovaný systém ochrany movitého 
kulturního dědictví, restaurování  

• 119 000 Kč (investiční dotace) Akviziční fond 

• 261 500 Kč (provozní dotace) Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví – 
Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic. 

• 122 000 Kč (provozní dotace) Podpora expozičních a výstavních projektů – instalace 
expozic nebo výstav – expozice „Expozice numizmatiky“ 

Úřad práce ČR: 57 430 Kč 

• 57 430 Kč Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa 
 

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahra-
ničních pracovních cestách: 

 
i. Počty zaměstnanců (včetně přírůstků a úbytků): 
 
Evidenční počet zaměstnanců: 86 
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 73 
DPČ, DPP 86 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců (včetně DPČ, DPP): 99 
 
ii. Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2021: 

 

Dle vzdělání Počet 

vysokoškolské bakalářské, magisterské a vyšší 45 

úplné střední odborné, úplné středoškolské všeobecné 25 

vyučených, vyučených s maturitou 14 

základní 2 

 

Dle věku (včetně DPP, DPČ) Počet 

15 - 24 let 0 

25 - 34 let 22 

35 - 44 let 27 

45 - 54 let 15 

55 - 64 let 21 

65 a více 9 

 
Ekonom. a obsluž. agendy vykonává 35 pracovníků.  
Průměrný plat odborných pracovníků 30 773,00 Kč (hrubého) 
Průměrný plat v dělnické kategorii 24 014,00 Kč (hrubého) 
 
Uskutečněné zahraniční cesty: Rakousko 

U veškerého finančního majetku a cenin byla k datu 31.12.2021 provedena fyzická in-
ventarizace, která nezjistila žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem všech po-
ložek.  
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4. Péče o spravovaný majetek:  
 

Investiční činnost: 
V červnu 2021 byla v areálu pardubického zámku dokončena rozsáhlá rekonstrukce, 
kterou jako investor vedl zřizovatel muzea Pardubický kraj a která byla spolufinancována 
Integrovaného regionální operačního programu. V této souvislosti muzeum připravilo 
několik navazujících investičních akcí tak, aby bylo co nejvíce využito synergického efektu 
při využití vlastních zdrojů, dotací a unijních fondů. Na rekonstrukci navázalo zpřístupnění 
společenského sálu ve 3. NP zámeckého paláce, ve kterém byla vyřešena problematická 
akustika specializovaným akustickým podhledem a dalšími prvky. V přilehlém sále 
muzeum zbudovalo zázemí pro gastro provoz společenských akcí. V návaznosti na 
revitalizaci zámeckého paláce muzeum dokončilo realizaci stálé numizmatické expozice. 
Pro nově připravovaný prohlídkový okruh bylo pořízeno vybavení tak, aby po dodávce 
mobiliáře mohla být expozice naistalována. Termín dokončení byl přesunut na rok 2022. 
Při dokončování revitalizace budovy č. p. 2 v zámeckém areálu došlo k architektonickému 
přeřešení štítu budovy tak, aby vyhovělo estetickým požadavkům památkové péče a 
zlepšilo kvality hmoty budov. Do nově zrekonstruovaných kanceláří bylo doplněno vnitřní 
vybavení. 
VČM pokračovalo v přípravě dalších navazujících projektů. V roce 2021 zadalo přípravu 
studie stálé prezentace ojedinělého tepáním zdobeného vědra z Kladiny z pozdní doby 
bronzové. V průběhu roku byly zahájeny práce na projektových dokumentacích 
k zbudování nového návštěvnického centra a adaptace části zámeckého paláce pro 
společenský trakt. S touto aktivitou souvisel autorský dohled zpracovatelů 
architektonických studií. 
V depozitárním areálu v Ohrazenicích v roce 2021 muzeum zbudovalo konzervátorské 
pracoviště v třetím nadzemním podlaží budovy číslo 3. Depozitáře archeologie ve stejné 
budově byly vybaveny regály. 
Údržba a opravy: 
VČM 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 byla realizována za podpory Programu 
regenerace městských památkových rezervací a zón. V depozitárním areálu v 
Ohrazenicích byl opraven havarijní stav kanalizace z budovy č. 3. V na budově č. p. 3 v 
zámeckém areálu muzeum zadalo opravu havarijního stavu komínů a na zámecké hlásce 
byl vyřešen havarijní stav hromosvodů.  

 

INVESTICE  

  

Konzervátorské pracoviště - objekt č. 3          
Ohrazenice, včetně vybavení 4 473 tis. Kč    

Pernštejnská rezidence 4 584 tis. Kč    

Expozice Numizmatiky 2 791 tis. Kč 

Nový společenský sál 1 831 tis. Kč    

Dodávka vnitřního vybavení SO02 a SO03    946 tis. Kč 

Projektová dokumentace – zajištění opěrné zdi    145 tis. Kč 

Nové hygien. zázemí v depozitáři      314 tis. Kč 

Policové regály                                                              300 tis. Kč 

Nákup serveru    345 tis. Kč 

Nákup automobilu Peugeot    344 tis. Kč    

Dokončovací práce projektu Zámek Pardubice 1 298 tis. Kč 

Nákup automobilu Škoda Octavia Combi    677 tis. Kč    



   

11 

 

  

OPRAVY  
    

Ohrazenice – Oprava kanalizace      238 tis. Kč    

Výmalba sálu 1. 16, likvidace kamenů     140 tis. Kč    

Oprava hradební zdi PRMPZR  1 327 tis. Kč    

Oprava hromosvodu na hlásce     163 tis. Kč 
 
Majetek (brutto aktiva – účetní hodnota k 31.12.2021)  482 619 140,54 Kč 
Odpisy činily  4 266 818,45 Kč 
 
Informace o pojištění svěřeného majetku: pojistná smlouva PK 
 

Informace o pojistných událostech: VČM řešilo 1 pojistné události (oprava automobilu) 

 

 

Číslo a název účtu Stav k 01.01.2021 Stav k 31.12.2021 

013 Software 924 768,50 489 168,50 

018 Drobný nehmotný dlouhodobý 
majetek 

282 417,50 282 417,50 

021 Stavby 181 026 445,16 355 495 181,89 

022 Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

54 785 647,99 57 697 871,34 

028 Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 

22 926 343,69 23 789 644,79 

031 Pozemky 5 249 427,55 5 249 427,55 

032 Kulturní předměty 1 003 212,50 2 279 678,50 

 

Finanční majetek:  

Název účtu Zůstatek k 31.12.2021 (v Kč) 

241 Běžný účet 19 646 099,47 

243 Běžný účet FKSP 131 003,82 

261 Pokladna 128 565,00 

262 Peníze na cestě 0 

263 Ceniny 464,00 
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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: 806 073,51 Kč 
Krátkodobé poskytnuté zálohy: 0 Kč 
Závazky – dodavatelské 2 651 708,46 Kč 
Termín dokončení inventarizace: 31.01.2022 
 

6. Doplňková činnost není stanovena. 
 
 

7. Stavy fondů k 31. 12. 2021:  v Kč 
 

Název 
Stav 
k 01.01.2021 

Tvorba Použití 
Stav 
k 31.12.2021 

Fond odměn 331 021,62 0 0 331 021,62 

FKSP 190 593,24 521 183,34 442 360,00 269 416,58 

Rezervní 
fond 

2 173 872,31 310 767,85 364 080,00 2 120 560,16 

Fond investic 30 267 735,51 6 361 123,52 21 935 949,09 14 692 909,94 

 
Fondy jsou kryty finančními prostředky. 
 
FKSP:  příděl    – jednotný příděl z mezd 521 183,34 Kč 
            čerpání – příspěvek na stravování 441 360,00 Kč 

             – ostatní čerpání 1 000,00 Kč 
 

 

d) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace 
Žádná opatření nebyla stanovena, pro zkvalitnění činnosti bude postupováno v souladu 
s plánem vnitřního auditu, plánem kontrol. 

e) Tabulková část včetně finančních výkazů bude předložena v souhrnné zprávě na jed-
nání RPk v květnu 2022. 

f) Výsledky kontrol 

• Pardubický kraj – protokol č. 6/2021/OKSCR – bez závad 

• Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – protokol č.j. KRPE-40151-4/ČJ-
2021-1700IY-OD – bez závad 

• Ministerstvo kultury ČR – protokol č.j. MK 61518/2021 SOM – veřejnosprávní 
kontrola – bez závad 

• Celní úřad pro Pardubický kraj – protokol č.j. 130213-3/2021-590000-31 – bez 
závad 

• Pardubický kraj – protokol č. 165/2021 – bez závad 
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g) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, ve znění pozdějších předpisů: 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkou-
mání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žá-
dosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které po-
vinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o prá-
vech 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 ne-
zbytnosti poskytnutí výhradní licence 

0 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a 
stručný popis způsobu jejich vyřízení 

0 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

h) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Organizace plní podíl ve výši 3,89 osob z povinného odvodu 2,95 osob 

 
 
 
 
Zpracoval: 
Mgr. Tomáš Libánek 
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