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PARDUBICKÝ KRAJ 

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje 
v oblasti kultury za rok 2018 

Východočeské muzeum v Pardubicích (VČM) 

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

Odborná a metodická činnost:  
 
Výstavy: 

 Včely ze všech ú(h)lů (16.03. – 23.09.2018) 

 Velký svět malých hrdinů. Česká filmová loutka (15.06. – 21.10.2018) 

 Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru. 500 let „rodinné historie“ 
dolarové měny (13.04. – 19.08.2018) – výstava ve spolupráci s Univerzitou 
Pardubice 

 Orchideje české přírody (30.03. – 19.08.2018) – výstava ve fotografiích Jana 
Friedeho 

 Pardubická Zlatá přilba (05.09. – 30.09.2018) – výstava k výročí sedmdesáti 
ročníků Zlaté přilby města Pardubic 

 Celostátní výstava jiřin (31.08. – 02.09.2018) 

 Eliáš & Eliáš ml., obrazy sklářských výtvarníků (od 31.05.2018) – třetí výstava 
obrazů v rámci stálé expozice skla 

 Vášeň, čas a sklo. Historické hodiny a skleněné plastiky Jana Frydrycha 
(od 16.11.2018) 

 Lidé Barmy – fotografie Vladimíra Lemberka (od 18.05.2018, Open Air Galerie 
Parkán) 

 Millenial Heritage of Czech Currency (16.03. – 28.10.2018, Comenius Museum, 
Naarden, Nizozemí) – ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Muzeem J. A. 
Komenského v Uherském Brodě 

 DEL TÁLERO DE PLATA BOHEMIO AL DÓLAR MUNDIAL (06.11. – 30.11.2018, 
Pachuca, Mexiko) – španělská verze numismatické výstavy Od stříbrného 
českého tolaru k americkému dolaru ve spolupráci s Univerzitou Pardubice 

 28. říjen v Pardubickém kraji (28.10. – 30.11.2018, Smetanův dům Litomyšl) – 
výstava ve spolupráci muzeí Pardubického kraje k příležitosti výročí 100 let 
od založení ČSR 

 Mezinárodní výstava sklářského umění (04.08. – 03.10.2018, Waldmuseum 
Zwiesel, v rámci Zwieseler Glastage 2018) – kurátor I. Křen 

 SKLO (20.09.2018 – 06.01.2019, Západočeském muzeu v Plzni) – kurátor I. Křen 

 Zbraně československých legionářů – putovní výstava prezentovaná v roce 2018 
v Městském muzeu ve Skutči 
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Přednášky: 

 populárně-naučné přednášky externích pracovníků a odborných pracovníků VČM 
v prostorách VČM a mimo ně:  
- přednášky přírodopisné 23x (jaro, podzim) 
- přednášky historické, cyklus Muži 28. října 5x 
- přednášky archeologické 17x 
- Debata 100: o smyslu českých dějin (25.09.2018) – veřejná debata se třemi 

renomovanými historiky 
- Mezinárodní den archeologie v Pardubicích (20.10.2018) – 3 přednášky, 

1 beseda 
- Zámek plný knih (08.11.2018) – přednáška Milana Halouska „Zvířecí 

kosmonauti“, beseda s bývalým kosmonautem Oldřichem Pelčákem 
- Dávat koním křídla (14.11.2018) – beseda Petra Feldsteina a Václava 

Chaloupky k nové knize 
 

Výchovné/edukační akce: 

 literárně-historická soutěž pro žáky 2. stupňů ZŠ s tématem Ke hvězdám (podzim 
2018) 

 výukový program pro 2. stupně ZŠ a střední školy Lidé proti Heydrichovi (červen 
2018) 

 Geologická olympiáda 2017 (09.04.2018) 

 296x doprovodných programů pro školní kolektivy (ZŠ, MŠ, SŠ) 

 96 kulturně výchovných akcí 
 
Akvizice: 
 

Způsob akvizice Počet evidenčních čísel Počet ks 

Dar 517 1 700 

Výzkum, nález, vlastní sběr 615 6 941 

Koupě  21 500 

CELKEM 1 207 9 141 
 

 
Vědecko-výzkumné a odborné úkoly: 
Odborní pracovníci muzea v rámci plnění všech výzkumných úkolů publikovali řadu 
článků v odborných periodikách, sbornících, vydávali samostatné odborné knihy či 
kapitoly v nich apod., aktivně se se svými příspěvky účastnili vědeckých konferencí 
a seminářů. Podíleli se rovněž na popularizaci odborné činnosti formou přednášek, 
tištěných populárně-naučných článků, prezentovali činnost muzea ve sdělovacích 
prostředcích (viz tabulka níže). 
 
Odborná a populárně-naučná činnost vykázaná jednotlivými odděleními VČM v roce 
2018 

Oddělení Monografie 

Článek 
vědecké 
periodi-
kum 

Článek 
oborov
é 
periodi-
kum 

Článek 
sborník/
kapitola 
v knize 

Recenz
e 

Přednášk
a odborná 

Projekt 
Populárně
-naučný 
článek 

Mediální 
výstup 

Archeologické - 7 - 3 - 5 - 1 15 

Historické - 2 43 3 4 5 0,5 35 23 

Knihovna - - - - - - 1 - 1 

Přírodovědné - 3 - 1 4 8 0,5 - 5 

Restaurátorské - - - - - - - 2 9 

Celkem - 12 43 7 8 18 2 38 53 
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Ediční a publikační činnost, propagace činnosti muzea: 

 Východočeský sborník historický – čísla 33, 34 

 PANURUS (společně s Východočeskou pobočkou České společnosti 
ornitologické při VČM) – číslo 27 

 Hodiny ze sbírky Jana Frydrycha, Pardubice 2018 – publikace k výstavě „Vášeň, 
čas a sklo“ 

 Kaleidoskop – zpravodaj Východočeského muzea v Pardubicích – 2 čísla 

 průběžná aktivní propagace činnosti muzea na facebookové stránce instituce 
(www.facebook.com/zamekpardubice/ a www.instagram.com/zamek_pardubice/)  

 
Knihovna a badatelská činnost: 
V roce 2018 bylo v přírůstkové knize zapsáno 640 přírůstkových čísel, z toho 600 knih, 
388 periodik a časopisů. 159 svazků bylo do knihovny zakoupeno, 225 vyměněno a 256 
darováno. Do příručních knihoven a krátkodobých zápůjček pracovníků muzea bylo 
zapůjčeno 100 knih a periodik ze studijního fondu (zapsáno v osobních výpůjčních 
kartách). 
V roce 2018 bylo evidováno 77 návštěv badatelů, kterým bylo prezenčně zapůjčeno 
celkem 310 knih, periodik a časopisů – 24 titulů ze studijního fondu, 525 titulů 
ze  sbírkového fondu (viz badatelské listy). Bylo provedeno 10 meziknihovních výpůjček, 
5 titulů bylo zapůjčeno v rámci meziknihovní výpůjční služby 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 2018 

Oddělení 
Badatelský dotaz Badatelská 

návštěva 
(sbírka) 

Rešerše 
Metodická pomoc, 
osobní konzultace 

Konzervace/ 
restaurování 
(cizí instituce) 

E-mail, 
pošta 

Telefon 

Archeologické 74 130 46 - 21 - 

Historické 101 57 36 46 - 

Knihovna - - 77 - - - 

Přírodovědné 75 35 15 - 28 - 

Restaurátorské 51 38 - - 26 140 

Celkem 504 195 36 121 140 

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

 Seminář České arachnologické společnosti, VČM, 27.10.2018 
 
Spolupráce s obecními úřady a jinými subjekty: 

 Obecní úřad Kladruby nad Labem 

 Transform a. s. Lázně Bohdaneč 

 Univerzita Pardubice 

 Univerzita Hradec Králové 

 Mendelova univerzita v Brně 

 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 

 VŠCHT Praha 

 Muzeum Hajdúsági Maďarsko 

 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 

 Muzeum Východních Čech v Hradci Králové 

 Západočeské muzeum v Plzni 

 Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při VČM 

 Česká arachnologická společnost 

 DDM Alfa Pardubice 

http://www.facebook.com/zamekpardubice/
http://www.instagram.com/zamek_pardubice/
http://www.vcm.cz/metodicka-pomoc/
http://www.vcm.cz/metodicka-pomoc/
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 DDM Delta Pardubice 
 
Sponzorská podpora: 

 Elektrárny Opatovice a. s. 40 000 Kč – účelový dar na divadelní festival 
Pernštejn(l)ove 

 Pernštejn media s. r. o. 30 000 Kč - účelový dar na divadelní festival 
Pernštejn(l)ove 

 

Návštěvnost muzea: 
Počet návštěvníků expozic a výstav muzea:  32 627 
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost:  26 423 
Počet platících návštěvníků expozic a výstav:  28 039 
Počet neplatících návštěvníků expozic a výstav:  4 588 
Celková tržba ze vstupného:  1 877 456 Kč 

 
Záchranný archeologický výzkum (ZAV)  
Archeologické oddělení VČM se podílelo na řadě investorských i neinvestorských 
záchranných archeologických výzkumech, včetně rozsáhlého výzkumu v trase 28 km 
dlouhého úseku dálnice D35. První poznatky z tohoto, pro region zásadního výzkumu, 
byly prezentovány na sklonku roku 2018, přičemž v r. 2019 bude probíhat celkové 
zpracování a vyhodnocení, na jehož části se VČM podílí. Na sklonku r. 2018 se 
archeologické oddělení zapojilo do dalšího rozsáhlého a odborně a logisticky náročného 
výzkumu pod budoucí komunikací I/17 obchvatu Chrudim – Slatiňany. Hlavní 
archeologické práce na tomto pětikilometrovém úseku rychlostní komunikace budou 
zahájeny na počátku r. 2019. 

Dále pak v průběhu celého r. 2018 uskutečnilo archeologické oddělení 498 odborných 
dohledů rozličných staveb. Z tohoto počtu byly na 32 stavbách lokalizovány 
a dokumentovány archeologické nálezy v často velmi složitých a rozsáhlých 
archeologických situacích. Velká část archeologických výzkumů byla realizována během 
výstavby rodinných domů v celém okrese. 

Mimo jiné, se zaměstnanci oddělení snaží úzce komunikovat s veřejností a to především 
ve smyslu odborné pomoci při vyzvedávání či tzv. „dohledávkách“ rozličných 
archeologických nálezů. Pro r. 2018 je to především velmi významný konvolut zlatých 
dukátů z oblasti Králicka, či mnoho dalších neméně významných nálezů svým významem 
daleko přesahující Pardubický kraj. 

Celkový počet akcí 498 
Z toho 32 pozitivních a 466 negativních 

 z 32 pozitivních bylo 15 investorských a 17 rodinných domů 

 ze 466 negativních bylo 207 kontrol RD a 256 kontrol investorských staveb 
 

b) Vyhodnocení plnění ukazatelů a hodnotících kritérií:  
Organizace plnila stanovené ukazatele:   
příspěvek na provoz v částce  38 893 000 Kč 
limit prostředků na platy v částce  22 070 000 Kč 
odvod z investičního fondu 2 220 000 Kč 
Hospodářský výsledek (HV) 279 193,27 Kč  
Návrh na rozdělení HV do fondů:   
Rezervní fond: 251 193,27 Kč 
Fond odměn: 28 000,00 Kč 
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c) Vyhodnocení hospodaření PO: 

1. Náklady a výnosy 

Ukazatel 
Rok 2018 Rok 2017 

Hlavní činnost Hlavní činnost 

Oblast výnosů organizace v Kč v Kč 

Provozní příspěvek od Pk 38 760 000,00 34 740 715,56 

Tržby ze vstupného 1 877 455,99 2 314 303,35 

Tržby za prodané zboží 280 159,00 331 865,00 

Tržby z pronájmu prostor 982 249,84 985 925,86 

Sponzorské dary 70 000,00 300 000,00 

Ostatní příspěvky a dotace 1 717 212,27 1 606 775,00 

Ostatní výnosy (výše neuvedené) 4 339 027,78 4 317 399,12 

Výnosy celkem: 48 026 104,88 44 596 983,89 

 z toho výnosy za provedené 
archeologické výzkumy 

3 582 546,08 3 533 004,80 

 

Ukazatel 
Rok 2018 Rok 2017 

Hlavní činnost Hlavní činnost 

Oblast nákladů organizace v Kč v Kč 

Opravy a údržba 4 505 911,51 2 380 061,36 

Spotřeba materiálu 792 133,03 1 116 991,81 

Spotřeba el. energie 2 122 487,01 1 875 013,55 

Služby 3 311 623,34 4 607 523,71 

Mzdové náklady (521) 22 125 295,00 19 088 656,00 

OON (521) 1 725 593,00 2 207 582,00 

Odpisy (551) 2 870 519,18 3 331 077,62 

Ostatní náklady (výše 
neuvedené) 

10 293 349,54 9 694 975,89 

Náklady celkem: 47 746 911,61 44 301 881,94 

z toho náklady na archeologické 
výzkumy 

3 300 333,10 3 245 605,31 

 

V organizaci byl proveden firmou ADUKO s. r. o. audit účetní závěrky. 

2. Čerpání účelových dotací: 

Úřad práce Pardubice:    90 237 Kč  
Magistrát Města Pardubice:  950 000 Kč 

 250 000 Kč celoroční projekt, kulturní akce na zámku 

 700 000 Kč Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón - Oprava omítek hradební zdi, etapa C 

Ministerstvo kultury ČR: 370 000 Kč 

 154 000 Kč VISK 3 (investiční dotace) – Zkvalitnění knihovnických služeb 
prostřednictvím nového knihovního systému Verbis a vytvoření souborného katalogu 
muzejních knihoven Pardubického kraje 

 83 000 Kč ISO/B (investiční dotace) – Evidence a dokumentace movitého 
kulturního dědictví, projekt na nákup digitálního fotoaparátu s objektivem a grafického 
počítače 

 108 000 Kč  ISO/D (provozní dotace) – Integrovaný systém ochrany movitého 
kulturního dědictví, projekt na nákup zvlhčovačů a odvlhčovačů 

 25 000 Kč (provozní dotace) - Podpora výchovně vzdělávacích aktivit muzejnictví – 
projekt Historie Pardubic z pohledu Jana Kašpara 



   

6 

 

 
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných 

zahraničních pracovních cestách: 
 

i. Počty zaměstnanců (včetně přírůstků a úbytků): 
Evidenční počet zaměstnanců: 85 
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 72 
DPČ, DPP: 127 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců (včetně DPČ, DPP): 145 

 
ii. Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2018: 

Dle vzdělání (evidenční počet zaměstnanců) Počet 

vysokoškolské, bakalářské, magisterské a vyšší 32 

úplné střední odborné, úplné střední všeobecné 29 

vyučených, vyučených s maturitou 19 

základní 5 

 

Dle věku (včetně DPČ, DPP) Počet 

15 - 24 let 5 

25 - 34 let 24 

35 - 44 let 25 

45 - 54 let 24 

55 – 64 let 29 

65 a více 10 

 
Ekonom. a obsluž. agendy vykonává 44 pracovníků.  
Průměrný plat odborných pracovníků 25 858 Kč (hrubého) 
Průměrný plat v dělnické kategorii 21 200 Kč (hrubého) 
 
Uskutečněné zahraniční cesty: Maďarsko, Nizozemsko, Mexiko 

U veškerého finančního majetku a cenin byla k datu 31.12.2018 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“ zahájilo 
přípravu navazujících projektů. Zadalo studii proveditelnosti na vybudování 
společenského sálu v zámeckém paláci včetně zázemí, zahájilo zpracování koncepční 
studie a projektové dokumentace stavebně architektonických úprav interiérů expozice 
numizmatiky a expozici skla. Obě expozice budou zbudovány v zámeckém paláci. 
V souvislosti s budováním nového depozitáře v Ohrazenicích zajistilo VČM demolici 
plotu, bilanční posouzení celého areálu, navýšení kapacity elektrické energie a nový 
rozvaděč v celkové částce 308 tis. Kč.   

Údržba a opravy:  
Východočeské muzeum v Pardubicích opravilo havarijní stav mostku před vstupním 
portálem do zámeckého paláce (1 540 tis. Kč). VČM  čerpalo finanční prostředky 
z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací MK, z něhož opravilo 
další část hradební zdi (1 167 tis. Kč). V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí 
zámku muzeum zajistilo provizorní zajištění „parkánové“ zdi za hospodářskými 
budovami (545 tis. Kč). V rámci pravidelné údržby VČM zajistilo opravu podlahy 
v Kaňkově sále (126 tis. Kč) a jeho výmalbu (90 tis. Kč). Na zámeckém paláci došlo 
k restaurování sgrafit (230 tis. Kč). V hradební zdi byly zapraveny některé trhliny a na 
zdi byly doplněny chybějící prejzy (191 tis. Kč).  
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Majetek (brutto aktiva – účetní hodnota k 31.12.2018):  200 195 232,50 Kč  
Odpisy činily:  2 870 519,18 Kč 
 
Informace o pojištění svěřeného majetku: pojistná smlouva PK 
 
Informace o pojistných událostech: VČM řešilo 1 pojistnou událost 

Číslo a název účtu Stav k 01.01.2018 Stav k 31.12.2018 

013 Software 670 457,00 825 443,00 

018 Drobný nehmotný dlouhodobý 
majetek 

270 317,50 302 382,50 

021 Stavby 100 602 270,67 100 824 922,77 

022 Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

57 830 125,26 58 074 607,46 

028 Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 

20 630 908,11 20 831 605,27 

031 Pozemky 2 076 562,00 2 076 562,00 

032 Kulturní předměty 1,00 130 140,00 

 

Finanční majetek: 

Název účtu Zůstatek k 31.12.2018 (v Kč) 

241 Běžný účet 12 866 624,62 

243 Běžný účet FKSP 31 940,88 

261 Pokladna 156 882,00 

262 Peníze na cestě 0,00 

263 Ceniny 777,00 

 
5. Pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných 

a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky, inventarizace 
majetku. 

 
Krátkodobé pohledávky z hlavní činnosti: 734 199,00 Kč 
Krátkodobé poskytnuté zálohy: 13 500,00 Kč 
Závazky – dodavatelské 1 721 582,03 Kč 
Termín dokončení inventarizace: 31.01.2019 
 

6. Doplňková činnost není stanovena. 
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7. Stavy fondů k 31. 12. 2018: v Kč 
 

Název 
Stav 
k 01.01.2018 

Tvorba Použití 
Stav 
k 31.12.2018 

Fond 
odměn 

343 773,00 30 000,00 55 295,00 318 478,00 

FKSP 172 448,88 442 506,00 468 330,00 146 624,88 

Rezervní 
fond 

1 741 358,53 335 101,95 153 781,44 1 922 679,04 

Fond 
investic 

3 232 593,20 8 107 519,18 3 563 083,02 7 777 029,36 

 
Fondy jsou kryty finančními prostředky. 
 
FKSP:  příděl    – jednotný příděl z mezd 442 506 Kč 
            čerpání – příspěvek na stravování 468 330 Kč 

  – ostatní čerpáni             0 Kč 

d) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace 

 Nebyla žádná opatření 

e) Tabulková část včetně finančních výkazů bude předložena v souhrnné zprávě 
na jednání RPk dne 13.05.2019. 

f) Výsledky kontrol 

 Celní úřad pro Pardubický kraj – protokol č. 5523-2/2018-590000-31 – bez závad 

 Česká obchodní inspekce – protokol č. 271806120308701 – bez závad 

 Pardubický kraj – protokol č. 194/2018 – bez závad 

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – protokol č. HSPA-865-1/2018 – bez 
závad 

 Statutární město Pardubice - protokol č. SZ_MMP 93912/2018 – bez závad 

 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – protokol č. KRPE-96632-4/ČJ-2018-
1700IY-OD – 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 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 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 

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 
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h) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Organizace plní podíl ve výši 6,70 osob z povinného odvodu 2,97 osob 
 

 
 
 
 
Zpracoval:  
Mgr. Tomáš Libánek 


