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1 Úvod
Tato zpráva podává přehled o činnosti Severočeské galerie výtvarného umění, příspěvkové
organizace v průběhu kalendářního roku 2020. Statistické a účetní výkazy a jiné informace
použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2020.

2 Základní údaje o organizaci
2.1

Základní údaje

Název:
Právní forma:
Zřizovatel:
Datum vzniku:
Sídlo:
IČ:
Ředitelka:

2.2

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace
Příspěvková organizace územně samosprávného celku
Ústecký kraj
1. 7. 2001
Michalská 29/7, 412 01 Litoměřice
00083259
PhDr. Dana Veselská, Ph.D.

Předmět činnosti

Oblast činnosti organizace dle zřizovací listiny:
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:
Organizace nemá stanovenu doplňkovou činnost.
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3 Plnění věcných ukazatelů
Plnění věcných ukazatelů bylo v roce 2020 zásadně ovlivněno pandemickou krizí. Organizace
byla z důvodu implementace vládních opatření pro veřejnost zcela uzavřena v období 9. 3. 25. 5. 2020, dále 18. 10. - 7. 12. a od 18. 12. do konce roku 2020. U vybraných ukazatelů jsou
uvedena poměrová vyhodnocení vůči roku 2019.
Počet výstav: 20 včetně dvou výstav organizace uspořádaných jinde (Olomouc, Kadaň)
Celková návštěvnost organizace: 11 860 (o 40,5 % méně než v roce 2019)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

83,2 %

89,6 %

32,0 %

0,0 %

5,3 %

82,9 %

VII.
116,4 %

VIII.
163,6 %

IX.
115,5 %

X.

XI.

XII.

46,2 %

22,6 %

7,3 %

Výše uvedená tabulka zachycuje procentuální poměr návštěvnosti organizace v jednotlivých
měsících roku 2020 vůči údajům z předchozího roku 2019. Je zřejmé, že nižší návštěvnost se
projevovala již od začátku pandemického roku, přičemž na srovnatelné hodnoty se vrátila až
v červnu. V letních měsících byla návštěvnost naopak významně vyšší než v předchozím roce,
v posledním čtvrtletí však propad návštěvnosti gradoval a uzavření organizace pro veřejnost
zcela zmařilo náklady dvou výstavních projektů.
Vypůjčeno předmětů pro výstavy organizace z jiných sbírek: 564
Zapůjčeno předmětů organizace jiným institucím: 61
Badatelské úkony: 57
Zrestaurované sbírkové předměty: 26
Sbírkových předmětů ve sbírce organizace k 31. 12. 2020: 7 109
Knihy vydané organizací s přiděleným ISBN: 6
Návštěvnost webu organizace: 39 355 (o 260 % více než v roce 2019)
Zprostředkování galerijního obsahu: společenská situace zapříčiněná pandemickou krizí
vedla k posílení aktivit organizace v on-line prostředí (videozáznamy komentovaných
prohlídek stálých expozic nebo uzavřených výstav), zprostředkování galerijního obsahu
prostřednictvím webu (film k výstavě Finis Terrae umístěný na portálu Youtube) a posílení
pozornosti organizace věnované sociálním sítím.
Edukační aktivity: bohužel pandemická krize znemožnila využít potenciálu edukačních
programů určených školním skupinám. Z důvodů opatření omezujících maximální počet
účastníků nemohla organizace realizovat žádnou z obvyklých velkých akcí (Vítání jara,
Muzejní noc, Den dýní). Zrušena byla většina nedělních dílen. Hlavní edukační aktivity se
soustředily na komentované prohlídky realizované pouze v povoleném (omezeném) počtu
účastníků. Uskutečnil se však letní příměstský tábor.
Celkem vynaloženo na opravy a údržbu: 172 000 Kč (opravy střech, zednické práce,
výmalba prostor, oprava komínu, čištění svodů a okapů).
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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
pracovník vztahů k veřejnosti, archivář
uklízečka
celkem

Počet
pracovníků
1
1
2
1
4
1
1
4
12
1
1
29

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 22,02.
b) dle struktury pracovněprávních vztahů
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr – plný úvazek
Pracovní poměr – zkrácený úvazek
DPP
DPČ

Počet pracovníků
10
19
11
0

Na zkrácený úvazek pracovali zaměstnanci z důvodu provozních potřeb na straně
zaměstnavatele a z důvodu umožnění slaďování podmínek pracovního a osobního
(rodinného) života. Na dohodu o provedení práce pracovali kustodi v kostele Zvěstování
Panny Marie a v galerii Gotické dvojče.
3.2

Průměrná měsíční mzda

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA
CELKEM

2019

2020

index

28 679

32 399

1,12

4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické
ukazatele
4.1

Výsledek hospodaření
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Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

2019

Náklady celkem
Výnosy celkem
+zisk/-ztráta

2000

16 318 418,64
16 820 344,32
+ 501 925,68

17 889 065,54
17 889 065,54
0,00

Výsledek hospodaření v roce 2020 po zdanění činí 0,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2019 je
výsledek hospodaření organizace nižší o 501 925,68 Kč. Z hospodaření roku 2020 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. 2020.

4.2

Veřejné zakázky

V roce 2020 nebyla realizována žádná veřejná zakázka v hodnotě nad 250 tis. Kč.

4.3

Čerpání účelových dotací
a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel

Účel

Výše dotace

Čerpáno

Ústecký kraj

Restaurování
sbírkových
předmětů
Odvlhčení
prostor
expozice
Gotiky
Vybavení a
edukační
pomůcky
výtvarného
ateliéru,
pracovní listy
Realizace
Muzejní noci
2020

250 000 Kč

250 000 Kč

700 000 Kč

0 Kč
Realizace přesunuta
do roku 2021

58 000 Kč

58 000 Kč

5 500 Kč

5 500 Kč

Ústecký kraj

MK ČR

Město Litoměřice

6

b) Investiční dotace
Poskytovatel

Účel

Výše dotace

Čerpáno

Ústecký kraj

Výkup díla Jiřího
Sozanského
Výkup díla Jiřího
Sozanského

264 000 Kč

264 000 Kč

616 000 Kč

616 000 Kč

MK ČR

5 Výsledky kontrol
V roce 2020 proběhla v organizaci veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst.1 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Předmětem kontroly byla účelnost a
efektivnost vynaložených finančních prostředků poskytnutých městem Litoměřice na rok 2019.
Kontrolu prováděl Útvar kontroly a interního auditu Města Litoměřic.
Závěr provedené kontroly: „V předloženém vyúčtování, které organizace měla na základě
smlouvy o dotaci na rok 2019 předložit, nebyly shledány žádné nedostatky. Ze strany
organizace byly dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě. Ve vztahu k účtování
předmětných finančních příspěvků a k předložené dokumentaci nebyly výhrady.“

6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Počet
podaných Poznámka
informací

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)

0
0
0
0

0

0

Organizace neobdržela v roce 2020 žádnou žádost o informace, ani další podání (stížnost) dle
zákona č. 106/1999 Sb.
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