
 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE ZA ROK 

2021 
 

 

 

Název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka: PhDr. Dana Veselská, Ph.D.

 Datum: 15. 3. 2022 

   

 

 

 



2 

 

Obsah 

Obsah ................................................................................................................................... 2 
1 Úvod .............................................................................................................................. 3 
2 Základní údaje o organizaci ........................................................................................... 3 

2.1 Základní údaje ......................................................................................................... 3 
2.2 Předmět činnosti ..................................................................................................... 3 

3 Plnění věcných ukazatelů .............................................................................................. 4 
3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace ....................................... 5 
3.2 Průměrná měsíční mzda ......................................................................................... 6 

4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele ..................................... 6 
4.1 Výsledek hospodaření ............................................................................................. 6 
4.2 Veřejné zakázky ...................................................................................................... 6 
4.3 Čerpání účelových dotací ........................................................................................ 6 

5 Výsledky kontrol ............................................................................................................ 7 
6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím. ........................................................................................................................... 7 
Přílohy .....................................................................................................................................  

Příloha 1 Tabulka - Finanční hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2021 
 

 



3 

 

1 Úvod 

Tato zpráva podává přehled o činnosti Severočeské galerie výtvarného umění, příspěvkové 

organizace v průběhu kalendářního roku 2021. Statistické a účetní výkazy a jiné informace 

použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2021. 

 

2 Základní údaje o organizaci 

2.1 Základní údaje 

 

Název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková 

organizace 

Právní forma:  Příspěvková organizace územně samosprávného celku 

Zřizovatel:  Ústecký kraj 

Datum vzniku:  1. 7. 2001  

Sídlo:   Michalská 29/7, 412 01 Litoměřice 

IČ:   00083259 

Ředitelka:  PhDr. Dana Veselská, Ph.D. 

 

2.2 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 2021 opět zásadně ovlivněno pandemickou krizí. 
Organizace byla z důvodu implementace vládních opatření pro veřejnost zcela uzavřena v 
období 1. 1. - 28. 5. 2021 (dle příslušné incidence v Ústeckém kraji) a s výraznými 
provozními a režimovými omezeními od 22. 10. do konce roku 2021. 

U vybraných ukazatelů jsou uvedena poměrová vyhodnocení vůči roku 2020. 

Počet výstav: 4  

Celková návštěvnost organizace: 9 375 (o 20,95 % méně než v roce 2020). 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 140,1 % 78,0 % 98,1 % 295,2 % 45,8 % 35,8 % 164,3 % 

 

Výše uvedená tabulka zachycuje procentuální poměr návštěvnosti organizace v jednotlivých 
měsících roku 2021 vůči údajům z předchozího roku 2020. Uzavření galerie umožnilo 
realizovat návštěvnost fakticky až od června. V letních měsících (s výjimkou července) byla 
návštěvnost výrazně vyšší nebo srovnatelná s předcházejícím rokem, v posledním čtvrtletí 
však propad návštěvnosti opět souvisel se zavedením režimových opatření (neobvyklý 
prosincový nárůst je zapříčiněn srovnáním s částečným uzavřením galerie v prosinci 2020). 
Do nižší návštěvnosti se kromě pandemické krize promítlo také uzavření Diecézního muzea 
z důvodu odstraňování následků mimořádné události – záplavy z února 2021. 
 

Vypůjčeno předmětů pro výstavy organizace z jiných sbírek: 213 

Zapůjčeno předmětů organizace jiným institucím: 19 

Badatelské úkony: 53  

Zrestaurované sbírkové předměty: 2 

Sbírkových předmětů ve sbírce organizace k 31. 12. 2020: 7 110 

Knihy vydané organizací s přiděleným ISBN: 3 

Návštěvnost webu organizace: 44 275 (o 11 % více než v roce 2020) 

Zprostředkování galerijního obsahu: galerie využila možnosti poskytnuté zřizovatelem a 
v době uzavření pro veřejnost realizovala trvale dostupnou virtuální prohlídku výstavy 
Arcidiecézní muzeum JAKO HOST, kladně přijatou mimo jiné odbornou veřejností. Pro 
potřeby výstavy Rosti Osičky vytvořila galerie krátkometrážní dokumentární film, který 
zprostředkovává bezúplatně na kanále youtube. Galerie nadále posilovala pozornost 
věnovanou sociálním sítím, kde zprostředkovávala galerijní obsah např. formou volně 
dostupných bonusů (nově založený účet na Instagramu – nyní přes 1000 sledujících).  
 
Edukační aktivity: galerie se stala agregátorem Litoměřické muzejní noci, která se setkala 
s kladným ohlasem veřejnosti, v září také realizovala oslavy Dnů evropského dědictví. 
Komentované prohlídky, stejně jako programy pro školy byly realizovány především 
v souvislosti s výstavou Impresionismus: Krajina barvy a světla, uskutečnily se však pouze 
v povoleném (omezeném) počtu účastníků. Bohužel s ohledem na protipandemická opatření 
byla zrušena většina programů pro veřejnost plánovaných ve 4. čtvrtletí 2021 (nedělní dílny, 
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koncerty). Z důvodů platnosti protipandemických opatření se neuskutečnily také Noc kostelů 
a festival Beethovenovských slavností (koncert Heroldova kvarteta se však podařilo 
realizovat alespoň v záznamu dostupném on-line). 
 
Celkem vynaloženo na opravy a údržbu: Galerie se v roce 2021 i při výrazně sníženém 
provozním příspěvku zřizovatele soustředila na odstraňování dlouhodobých nedostatků a 
havarijních stavů jak systémů, tak svěřeného movitého a nemovitého majetku. Na stavební 
opravy bylo vydáno celkem 1 354 000 Kč (oprava svodů, oprava fasády po zatečení, oprava 
kotlíků, údržba střešní krytiny, malířské a zednické práce na čp. 24, odstranění následků 
vichřice – oprava střechy, zednické a malířské práce na čp. 25, oprava omítek a výmalba 
výstavních prostor na čp. 29, stavba příčky na čp. 30 a oprava podlah napadených 
dřevomorkou v Kostele Zvěstování). Na nestavební opravy bylo vydáno celkem 381 000 Kč 
(oprava kamerového systému na čp. 24, oprava auta a údržba výpočetní a kancelářské 
techniky). Na opravy a údržbu tak bylo vydáno celkem 1 735 000 Kč, na což účelovými 
dotacemi přispěl zřizovatel galerie částkou 1 361 442 Kč. 
 

3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace 

 

a) dle náplně práce  

 

 

Přepočtený stav zaměstnanců organizace byl k 31. 12. 2021 17,43. Toto snížení je 

zapříčiněno realizací organizační změny, kdy další noví pracovníci (uklízečka, správce 

budov, grafik – 3,0 HPP nastoupili v průběhu prvního měsíce roku 2022). 

b) dle struktury pracovněprávních vztahů 

Pracovněprávní vztah Počet pracovníků 

Pracovní poměr – plný úvazek 8 

Pracovní poměr – zkrácený úvazek 16 

DPP 17 

DPČ 0 

 

Na zkrácený úvazek pracovali zaměstnanci z důvodu provozních potřeb na straně 

zaměstnavatele a z důvodu umožnění slaďování podmínek pracovního a osobního 

Náplň práce  Počet 
pracovníků 

ředitel 1 

ekonom 1 

řidič, údržbář 2 

knihovník 1 

kurátor 2 

správce sbírky, konzervátor  1 

referent majetkové správy a spisovny 1 

pokladní v expozicích 4 

kustod 9 

pracovník vztahů k veřejnosti 1 

uklízečka 1 

celkem 24 
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(rodinného) života. Na dohodu o provedení práce pracovali především kustodi, dále fotograf 

akcí a pracovníci podílející se na řešení projektů podpořených granty a dotacemi.   

3.2 Průměrná měsíční mzda 

 

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA 2020 2021 index 

CELKEM 32 399 33 114  1,02206 

4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické 
ukazatele 

4.1 Výsledek hospodaření 

 

Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2020 2021 

Náklady celkem 17 889 065,54 17 070 405,84 

Výnosy celkem 17 889 065,54 17 840 643,57 

+zisk/-ztráta 0,00 770 237,73 

 

Výsledek hospodaření v roce 2021 po zdanění činí 770.237,73 Kč. Ve srovnání s rokem 

2020 je výsledek hospodaření organizace vyšší o 770 237,73 Kč. Z hospodaření roku 2021 

byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 tis. Kč.  

Ke kladnému výsledku hospodaření došlo především z důvodu úspory mzdových nákladů a 

odvodů k nim (dlouhodobé nemoci dvou pracovníků, optimalizace úvazkového zatížení 

pracovníků provozu expozic a dočasné neobsazení tabulkových míst z důvodu probíhající 

reorganizace – viz odůvodnění u 3.1. – personální zabezpečení činnosti PO). Viz. Příloha č. 

1 – Tabulka finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje k 31. 12. 2021. 

4.2 Veřejné zakázky 

 

V roce 2021 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 Odstranění 

následků 

zatečení v č. p. 

24 a č. p. 25. 

740 000 Kč 661 441,68 Kč 
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Ústecký kraj Havarijní 

opravy střech 

č. p. 24 a jižní 

oratoře 

v kostele 

Zvěstování 

Panny Marie 

700 000 Kč 700 000 Kč 

MK ČR Program 

udržitelnosti 

pro muzea II. 

17 882 Kč 17 882 Kč 

MK ČR Vydání 

katalogu 

výstavy 

Impresionismus 

297 850 Kč 297 850 Kč 

Město Litoměřice Podpora 

výstavy Zjevení 

přírody 

35 000 Kč 35 000 Kč 

Město Litoměřice Realizace 

Muzejní noci 

2021 

48 500 Kč 48 500 Kč 

Úřad práce (ESF) Program 

podpory 

společensky 

účelného 

pracovního 

místa 

38 220 Kč 21 840 Kč 

 

b) Investiční dotace  

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

    

    

 

5 Výsledky kontrol 
 

V roce 2021 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 

2020. 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 2020 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.“ 
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6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 
Počet 
podaných 
informací 

Poznámka 

Počet podaných žádostí o informace (§ 18 
odst. 1 písm. a) 

0  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 
18 odst. 1 písm. b) 

0  

Opis podstatných částí každého rozsudku 
soudu (§ 18 odst. 1 písm. c) 

0  

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 

odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence (§18 odst. 1 písm. d) 

0  

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

0  

Další informace vztahující se k uplatňování 
zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 
18 odst. 1 písm. e) 

0  

 

Organizace neobdržela v roce 2021 žádnou žádost o informace, ani další podání (stížnost) dle 

zákona č. 106/1999 Sb.  


