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1

Úvod

Tato zpráva podává přehled o činnosti Severočeská galerie výtvarného umění v
Litoměřicích, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku 2019. Statistické a účetní
výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2019.

2
2.1

Základní údaje o organizaci
Základní údaje

Název:
Právní forma:
Zřizovatel:
Datum vzniku:
Sídlo:
IČ:
Pověřený vedením:

2.2

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Příspěvková organizace územně samosprávného celku
Ústecký kraj
1958
Michalská 7, 412 01 Litoměřice
00083259
PhDr. Jan Štíbr

Předmět činnosti

Oblast činnosti organizace spočívá
1. Hlavní účel: ochrana sbírek muzejní povahy za účelem získávat, uchovávat,
shromažďovat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti
2. Shromažďovat sbírky výtvarného umění i zahraniční provenience, zejména však
českého umění 14. až 19. století a české moderní a současné umění, se zvláštním
zřetelem na naivní umění České republiky. Zároveň pečovat o sbírku Muzea a galerie
litoměřické diecéze, kterou má ve správě. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání
a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti
3. Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a spravovat a rozšiřovat odbornou
knihovnu.

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:
Organizace nemá doplňkovou činnost
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Plnění věcných ukazatelů

počet výstav: 21 včetně minigalerie, gotického dvojčete, jezuitského kostela a parkánu
Reinstalace stálé expozice - “gotika”
Celková návštěvnost v SGVU za rok 2019 : 19.929 (výstavy, vernisáže, přednášky a
všechny akce pořádané galerií) POZOR PO DOBU OPRAV PODLAH BYLA SGVU
UZAVŘENA PRO VEŘEJNOST!
výpůjček z jiných institucí a od soukromníků pro naše výstavy: 643
zápůjček jiným institucím: 73
badatelské služby: 112
vědeckovýzkumné projekty: 2
zrestaurovaná díla: 2
zinventarizovaných předmětů: 1 583
sbírkových předmětů celkem k 31. 12. 2019: 7 072
nových přírůstků: 51
tiskoviny/katalogy a skládačky k výstavám: 12
Web
Návštěvnost webu za rok 2019: 14 654 (nové webové stránky byly spuštěny od 22. 3. 2019,
a tak tato návštěvnost je v podstatě za ¾ roku – do 31. 12. 2019)

Knihovna v roce 2019
Fond katalogů k výstavám – 9713
V roce 2019 bylo zaregistrováno 44 čtenářů.
Zápůjčky v minulém roce dosáhly 763 knižních jednotek.
Vyhledáno bylo 564 dotazů.
Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme obstarali 5 titulů z jiných knihoven.
Celkem fond knihovny dosáhl k 31. 12. 2019 20.520 svazků knih, katalogů, časopisů
audiovizuálních dokumentů a restaurátorských zpráv. Roční přírůstek tak činil 612 svazků.

PR galerie v roce 2019
V roce 2019 jsme se zaměřili na další rozvíjení komunikace a oslovování regionálních,
celoplošných a online médií. Díky této koncepci jsme – podle monitoringu společnosti
Anopress – dosáhli více než 300 mediálních výstupů, jednalo se o kratší informace a
pozvánky, stejně jako velké články a články středního rozsahu v celostátním a regionálním
tisku, jako například deník Právo, novinky.cz, deník Mladá fronta, idnes.cz, nebo časopis
Instinkt, či Respekt, které se věnovaly výstavní činnosti, hodnocení výstav, obsáhlejším
pozvánkám i dění v galerii obecně. O naší činnosti natočila příspěvek například i Česká
televize v Událostech v kultuře, stejně tak o nás informovaly rozhlasové stanice a texty o
výstavách v naší galerii si mohli přečíst i návštěvníci webových stánek rádia Impuls.
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Pravidelně natáčela dění v SGVU v Litoměřicích kabelová televize, pozvánky a informace o
galerii publikujeme na sociálních sítích.
Edukační aktivity SGVU v roce 2019
Jako v předešlých letech, i v roce 2019 připravovala SGVU doprovodné programy ke stálým
sbírkám a krátkodobým výstavám pro školní skupiny, stejně jako akce pro širokou veřejnost od rodinných dnů přes příměstský tábor až ke komentovaným prohlídkám pro veřejnost a
seniory.
Celkem proběhlo v loňském roce 70 programů pro školní skupiny s celkovou návštěvností
1292 žáků a studentů. Z programů pro širokou veřejnost patřily k nejnavštěvovanějším
tradiční Vítání jara s návštěvností 101 osob, Litoměřická muzejní noc s návštěvností 215
osob a podzimní Den dýní s účastí 166 osob. V roce 2018 jsme začali nabízet pravidelně
jednou měsíčně víkendové dílny (nejen) pro děti a rodiče, ve kterých jsme pokračovali i v
minulém roce. Novinou roku 2019 byl letní týdenní příměstský tábor, na který jsme
zaznamenali veskrze pozitivní reakce. V letošním roce na něj proto navážeme, dokonce ve
dvou termínech.
Celkem vynaloženo na opravy a údržbu: 545. 000,- Kč
3.1

Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace

a) dle náplně práce
Náplň práce
ředitel
účetní
řidič, údržbář
knihovník
kurátor
grafik
pokladní
pokladní v
expozicích
kustodi
správce
depozitáře
pracovník
vztahů
k veřejnosti,
archivář
uklizečka
celkem

Počet
pracovníků
1
1
2
1
4
1
1
4
12
1
1

1
30

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 22,47.
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b) dle struktury pracovněprávních vztahů
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr – plný úvazek
Pracovní poměr – zkrácený úvazek
DPP
DPČ

Počet pracovníků
11
19
9
0

Na zkrácený úvazek pracují zaměstnanci z důvodu provozních potřeb zaměstnavatele. Na
dohodu o provedení práce pracují kustodi v kostele a gotickém dvojčeti. Tyto výstavní
prostory jsou otevřeny sezoně.

3.2

Průměrná měsíční mzda

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA

2018

2019

index

CELKEM

28440

28679

1.00

4
4.1

Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele
Výsledek hospodaření

Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Náklady celkem
Výnosy celkem
+zisk/-ztráta

2018

2019

17101164,96
17211370,79
+110205,83

16318418,64
16820344,32
+501925,68

Výsledek hospodaření v roce 2019 po zdanění činí zisk ve výši 501925,68 Kč. Ve srovnání s
rokem 2018 je VH vyšší o 391719,85 Kč. Z hospodaření roku 2019 byla vyčíslena a
zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 tis. Kč.
Viz. příloha č. 1 – Tabulka finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje
k 31. 12. 2019

4.2

Veřejné zakázky

V roce 2019 organizace neměla veřejnou zakázku nad 250 tis. Kč. II. etapu renovace podlah
realizovala na základě dodatku ke smlouvě z roku 2018.
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4.3

Čerpání účelových dotací – všechny dotace (od zřizovatele i z jiných rozpočtů)

a) Neinvestiční dotace
Poskytovatel

Účel

Ústecký kraj

Renovace
parketových
podlah ve
výstavních
prostorách
galerie II. etapa
Výměna
radiátorových a
odvzdušňovacích
ventilů a osazení
termoregulačních
hlavic radiátorů
v budově č.p. 29

Ústecký kraj

Výše dotace

400000 Kč

100000 Kč

Čerpáno

400000 Kč

100000 Kč

b) Investiční dotace
Poskytovatel

Účel

Ministerstvo
kultury ČR

Výkup díla
Patrika
Hábla –
Červená
krajina
Výkup díla
Marie
Krůtové
druhá část
pozůstalosti
L Art Brut

Ministerstvo
kultury ČR
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Výše dotace

Čerpáno

49 000 Kč

49 000 Kč

260 000 Kč

260 000 Kč

Výsledky kontrol

V roce 2019 byla provedena kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, kontrolou bylo
zjištěno, že došlo ke špatnému odvedení pojistného ve výši 671 Kč. K tomuto nedoplatku
bylo vyčísleno penále 9 Kč. Pojistné i penále bylo VZP odvedeno, penále uhradil
zaměstnanec zodpovědný za výpočet pojistného.
Dále byla provedena kontrola KÚÚK, odborem kontroly v době od 19. 8. 2019 do 9. 9.
2019 kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u organizace
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Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení
§ 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2019
Organizace byla povinna přijmout podle § 18 zákona o finanční kontrole k odstranění
nedostatků zjištěných při kontrole do 11. 10. 2019 opatření, které předložila v jednom
vyhotovení odboru kontroly KÚ a v jednom vyhotovení svodnému odboru.
V souladu s ustanovením § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“)
byla písemná zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků odeslána vedoucí kontrolní
skupiny a svodnému odboru.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Informace dle zákona č. 106/1999
Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst.
1 písm. a)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18
odst. 1 písm. b)
Opis podstatných částí každého rozsudku
soudu (§ 18 odst. 1 písm. c)
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence (§18 odst. 1 písm. d)
Počet stížností podaných dle § 16a, důvody
jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
Další informace vztahující se k uplatňování
zákona o svobodném přístupu k informacím (§
18 odst. 1 písm. e)
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Počet
podaných
informací

Poznámka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

