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PARDUBICKÝ KRAJ 

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací Pardubického kraje 
v oblasti kultury za rok 2019  

Regionální muzeum v Litomyšli 

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

Odborná a metodická činnost: 
 
Výstavy: 
Hlavní budova: 
Marie Kvěchová–Fišerová známá i neznámá  do 27.01. 
Vznik Československa očima Quidona Šimka  do 24.02. 
Barbaři v pohybu      10.02. – 12.05. 
Litomyšl a okolí na snímcích Jaroslavy Hánělové 03.03. – 19.05. 
Zdeněk Miler dětem     02.06. – 01.09. 
In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura  
jednoty bratrské v 16. století    06.06. – 08.09. 
Litomyšlští skladatelé. Hudba 18. a 19. století  
na kůru kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli  11.06. – 08.09. 
Litomyšlská entomologie    14.09. – 24.11. 
Fauna na poštovních známkách   14.09. – 24.11. 
Atelier Štěpán / Doteky     05.10. – 03.11. 
Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli od 17.11. 
Fenomén Igráček     od 02.12. 
 
Portmoneum – Museum Josefa Váchala: 
Cestopisák Josefa Váchala    23.03. – 25.08. 

 
Jiné prostory – putovní výstavy RML: 
Retrogaming 

Muzeum a Pojizerská galerie Semily  do 20.01. 
Vlastivědné muzeum v Šumperku  29.01. – 12.05. 
Oblastní muzeum Praha–východ  23.05. – 22.09. 
Technické muzeum v Brně   od 29.10. 

 
Zmatené peníze 

Muzeum Napajedla    21.02. – 24.03. 
Muzeum Sokolov    10.04. – 23.06. 
Oblastní muzeum v Chomutově  29.06. – 29.09. 
Vlastivědné muzeum v Šumperku  05.11. – 26.01. 

  
Jiné prostory – výstavy spolupořádané RML:  
Já jsem… Zdeněk Nejedlý (Městská galerie Litomyšl) do 10.02. 
Trnávka neznámá (archeol. nálezy, Obecní knihovna  
Městečka Trnávka)     05.04. – 31.05.  
Než přišla svoboda (putovní výstava muzeí Pk) listopad – prosinec 
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Přednášky: 
Archeologické nálezy z Městečka Trnávka 
(Městská knihovna Městečka Trnávka)   05.04. 
O putování po stopách Josefa Váchala, Josefa  
Portmana a Anny Mackové Vysočinou   04.04. 
Archeologické výzkumy v Jevíčku (Jevíčko)  01.06. 
Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách 09.05. 
Normalizace a události roku 1989: 
– ZŠ U Školek, Litomyšl     12.03. 
– Městská knihovna Litomyšl    04.11. 
– ZŠ Zámecká, Litomyšl     13.11. 
– Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl   14.11. 
– Smetanův dům, Litomyšl    15.11. 
– pedagogická škola, Litomyšl    19.11. 
– Trading Centre, Litomyšl    22.11. 
– Městské muzeum Česká Třebová   28.11. 
Rektor F. A. Stříteský  
(Česká křesťanská akademie v Litomyšli)  10.12.    

   
Výchovné/edukační akce: 
Doprovodný program výstavy Barbaři v pohybu – komentované prohlídky výstavy, 
lektorovaný program o práci archeologa, výtvarná soutěž – 10.02. – 05.05.  
Masopustní dílny pro školy – 26.02. – 28.02. 
Doprovodný program výstavy Marie Fišerová–Kvěchová – výtvarné dílny pro školy, 
komentované prohlídky výstavy – do 27.01. 
Zimní dětská herna – do 31.03., od 26.10. 
Veselé jarní tvoření – velikonoční dílny pro školy – 09.04. – 11.04. 
Velikonoční dílna pro veřejnost, hudební pásmo a vynášení Morany – 13.04. 
Lázeňská pohoda v muzeu – lehátka na slunečních terasách, Otužilci z Cakle, koncert 
skupiny LA MIMOZA v Portmoneu – 27.04. 
Otevřená muzea a galerie (akce muzeí Pk) – prezentace života Germánů v době římské, 
komentované prohlídky výstavy Barbaři v pohybu – 11.05. 
Litomyšlská muzejní noc – 01.06. 
Krtkova letní dětská herna – 02.06. – 29.09. 
Prezentace práce na replice tiskařského lisu z 16. století na výstavě In monte Oliveti – 
červen a září o víkendech, červenec a srpen denně 
Doprovodný program výstavy In monte Oliveti s názvem Otisky duchovního dědictví, ve 
spolupráci s Církví bratrskou Litomyšl, Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., 
tiskárnou H. R. G. Litomyšl a městem Litomyšl: 
– vědecká konference Knižní kultura české reformace (pivovar) – 06.06. – 07.06. 
– koncert kapely Timothy (kostel Nalezení sv. Kříže) – 07.06. 
– ekumenická bohoslužba (dvorek Školamyšle) – 09.06. 
– rozhovor s Alexandrem Flekem a Danielem Rausen o parafrázi textu a vydávání 
křesťanské literatury, specificky textu Bible (Nový kostel) – 11.06. 
– komentované prohlídky výstavy In monte Oliveti – 22.06., 24.08., 07.09. 
– koncert Pavla Helana (Toulovcovo náměstí) – 05.07. 
– exkurze v Muzeu tisku (tiskárna H.R.G.) – 06.07., 31.08. 
– přednáška o situaci nekatolíků v době baroka ve východních Čechách (Nový kostel) – 
14.08. 
– koncert smíšeného dětského sboru Effatha (kostech Povýšení sv. Kříže) – 17.08. 
– přednáška Jan Jílek, krejčí, který chodil s Bohem (Nový kostel) – 20.08. 
– koncert skupiny Musica per gaudium (kostel Rozeslání sv. apoštolů) – 07.09. 
– ekumenická bohoslužba (zámecký pivovar) – 08.09. 
Doprovodný program výstavy Litomyšlští skladatelé – komentovaná prohlídka výstavy – 
13.08., varhanní koncert (kostel Povýšení sv. Kříže) – 13.08.  
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Doprovodný program výstavy Cestopisák Josefa Váchala – komentovaná prohlídka 
výstavy – 16.06. 
Trstěnické dožínky – program o lidových krojích (Trstěnice) – 25.08. 
Doprovodný program výstav Litomyšlská entomologie  a Fauna na poštovních známkách 
– komentované prohlídky výstavy 06.10., 26.10., 09.11., pro školy komentované 
prohlídky – 04.09. – 24.11. 
Doprovodný program výstavy Ateliér Štěpán – komentovaná prohlídka výstavy 
a piaristického chrámu – 05.10., Architektem kostela, výtvarná dílna pro děti (kostel 
Nalezení sv. Kříže) – 06.10. (akce byly součástí ArchiMyšle 2019) 
Mezinárodní den archeologie – dětský program s archeologickou tematikou – 19.10. 
Doprovodný program výstavy Konec jedné epochy – komentované prohlídky výstavy pro 
školy – od 17.11., komentovaná prohlídka pro veřejnost – 15.12. 
Doprovodný program výstavy Fenomén Igráček – výtvarná dílna Tvořivý Igráček – 
08.12., komentované prohlídky výstavy pro školy – od 03.12. 
Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband - 24.12.   
Rodný byt B. Smetany a Portmoneum – komentované prohlídky průvodci celoročně dle 
objednání 
Festivalový Rodný byt B. Smetany – otevřeno při představeních konaných na druhém 
nádvoří zámku pro návštěvníky festivalu Smetanova Litomyšl - výklad 
Specializované lektorované programy – celoročně dle objednání:  
– Pojďte s námi do muzea (6x) 
– Prameny poznání (2x) 
– Za starého mocnářství (3x) 
– Udělej si vlastní sgrafito (15x) 
Dobrodružný program Putování po stopách Josefa Váchala, Josefa Portmana a Anny 
Mackové Vysočinou – celoročně pro fyzicky velmi zdatné jedince 
 
Akvizice:  

 sbírky: 41 sbírkových předmětů; nejdůležitější z nich: kniha Mír neděl s dřevoryty 
J. Váchala, 9 ks kraslic z rodiny Večeřovy, část barokní rakve z piaristického 
kostela, cca 800 ks fotografií S. Bubeníčka, dokumentární film o Memoriálu 
K. Podhajského 2018 

 archiválie: 38 přírůstků; především materiály o litomyšlském fotbalu, plakáty 
a propagační materiály litomyšlských organizací a akcí, rukopisy a dopis 
J. Portmana, písemná pozůstalost S. Bubeníčka a jeho ženy 

 
Vědecko–výzkumné a odborné úkoly: 
 
Vědecko-výzkumné úkoly: 

 In monte Oliveti – Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století 

 Cirkusový svět doktora Bubeníčka 

 Otázka dálkové distribuce suroviny v neolitu 

 Záchranné archeologické výzkumy 

Odborné úkoly: 

 Tvorba sbírky – na základě Koncepce sbírkotvorné činnosti; akvizice viz výše; 
vyřazeno 0 sbírkových předmětů 

 Evidence a dokumentace sbírek – zkatalogizováno 1 241 sbírkových předmětů 
v systému Museion; průběžná evidence prvního stupně, Centrální evidence 
sbírek; obrazová dokumentace 

 Inventarizace sbírek – zinventarizováno 3 996 sbírkových předmětů 

 Preventivní konzervace – průběžné sledování klimatu v depozitářích, užívání 
vhodných obalů atd. 
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 Konzervace a restaurování sbírek – konzervováno či čištěno 261 předmětů 
vlastními silami, dodavatelsky restaurovány 4 předměty 

 Internetové katalogy sbírek – aktualizace databází Klíč ke sbírkám a Sbírky RML 
online 

 Metodická činnost:  
– členství ve výběrových komisích na ředitele muzea a zámku v Moravské 

Třebové a ředitele Městské galerie Litomyšl 
– členství v porotě posuzující audiovizuální práce žáků základních škol 

z Litomyšle a České Třebové založené na svědectví pamětníků (vypracovány 
v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, který zorganizovala 
Post Bellum, o. p. s.) 

– opakované konzultace ohledně fungování muzea pro Orlické muzeum Choceň 
– konzultace ohledně správy sbírek pro muzeum v Moravské Třebové 

 Další odborná činnost: 
– aktivní členství v Etnografické komisi AMG a Komisi pro práci s veřejností 

a muzejní pedagogiku AMG 
– lektorský posudek na edici pamětí Václava Davídka Cestou necestou, 

k vydání připravila Renata Kuprová, Národní archiv 2019, 333 s. 
– spolupráce se Státním okresním archivem Jihlava na přípravě knižního vydání 

vzpomínek litomyšlského rodáka, historika Františka Hoffmanna (1920–2015) 
– vytvoření textu o dějinách litomyšlské Olivetské hory umístěného následně na 

náměstí Václava Havla (instalaci provedlo město Litomyšl) 
– textová příprava tiskového prohlášení Zastupitelstva města Litomyšle 

k vysvětlujícímu textu u pomníku Zdeňka Nejedlého 
– spolupráce na vzniku hraného dokumentu Teroristická skupina ATA, 

pojednávajícího o soudním procesu „Stříteský a spol.“ z roku 1950 
(producentem je pardubická společnost 11:11 production, s. r. o.) 

 

Ediční a publikační činnost, propagace činnosti muzea: 
 
Publikační činnost muzea: 

 Martin Kabátník. Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 

 Cestopisák Josefa Váchala 

 Knihtisk v Litomyšli (drobný materiál v rámci projektu Stezky dědictví) 

Další publikační činnost zaměstnanců: 

 Polistopadové osudy Nejedlého sochy v Litomyšli aneb Cesta k výstavě „Já 
jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála“. In: 
Moderní dějiny, roč. 27, Praha 2019, č. 1, s. 377‒384 

 Druhý život Zdeňka Nejedlého (s. 1–2), Rudé právo o Václavu Boštíkovi (s. 4), 
K hudebnímu undergroundu čili Dohlížet, prověřovat, hlásit a trestat (s. 7), Jak si 
litomyšlský kronikář vyřizoval účty s Chartou 77 (s. 7), Nové Svitavsko proti petici 
Několik vět (s. 7), Provokace Vatikánu (s. 7). In: Normalizační listy. Tiskovina 
vydaná k výstavě Než přišla svoboda, Regionální muzeum ve V. Mýtě, září 2019 

 K životu a dílu Milana Skřivánka. In: Milan Skřivánek, Růžový palouček. 
Pojednání o proměnách historického vědomí, Litomyšl 2019 (RML, město 
Litomyšl), s. 117–129, příprava knihy k vydání a rejstřík 

Propagace činnosti muzea: 

 webové stránky, facebook 

 pozvánky, plakáty, bannery na výstavy a další akce muzea 

 propagační skládačky objektů muzea 

 prodej turistických známek a nálepek objektů muzea 

 aktivní účast na každoměsíčních tiskových konferencích města 
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 spolupráce s městem na vydávání propagačních tiskovin (kalendář akcí, 
Turistické noviny, Lázeňské noviny aj.) 

 spolupráce s tiskem (rozhovory, vlastní články): Lilie, Svitavský deník, Český 
rozhlas Pardubice, Mladá fronta DNES - Kraj Pardubický, CMS TV Svitavy 
(pravidelné reportáže z výstav), Česká televize Déčko (pořad Výlety s TýYem)  

 internetové portály: Kudy z nudy, Kam s dětmi, Do-muzea.cz, Rodinné pasy, 
Senior pasy 

 vytvořeno propagační video Portmonea 
 
Knihovna a badatelská činnost: 

 Odborná knihovna – přírůstek 43 titulů (včetně 17 titulů periodik) 

 Badatelna – předkládány sbírkové předměty a knihy z odborné knihovny; počet 
registrovaných badatelů: 18, počet návštěv: 27 

 Konzultace - studentům, vědeckým a vlastivědným pracovníkům (cca 50 
badatelských dotazů)  

 Reprodukce - muzeum poskytlo badatelům na základě 19 žádostí o reprodukce 
65 digitálních obrázků sbírkových předmětů ve správě RML 

Konference, semináře, odborné komise, setkání: 

 Knižní kultura české reformace (hl. pořadatel Historický ústav Akademie věd ČR, 
v. v. i.) – 06.06. – 07.06. 

 příspěvek O Ležákově mlýně a rodu Boštíků v Horním Újezdu na celostátním 
symposiu Vodní mlýny 2019 v Ústí nad Orlicí - 15.10. 

 
Spolupráce s obecními úřady a jinými subjekty: 

 obecní úřady: Litomyšl (propagace, turistický ruch), obecní úřady v okr. Svitavy 
(archeologie), Jevíčko a Městečko Trnávka (archeologické výstavy a přednášky), 
dále viz Metodická činnost výše 

 jiné subjekty: muzea v celé ČR (výpůjčky a zápůjčky předmětů a výstav), spolky, 
firmy, školy a další instituce v Litomyšli (prezentační činnost muzea) 

 
Sponzorská podpora: v roce 2019 nebyla 

Návštěvnost muzea: 
Počet návštěvníků expozic a výstav muzea:  31 613 
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost:  2 987 
Počet platících návštěvníků expozic a výstav:  21 059 
Počet neplatících návštěvníků expozic a výstav:  10 554 
Celková tržba ze vstupného:  814 100,00 Kč 

Záchranný archeologický výzkum (ZAV):  
Počet placených ZAV 164 
Počet neplacených ZAV 31 
Celkové náklady na archeologické výzkumy 182 491,00 Kč 
Celkové výnosy z archeologických výzkumů 611 014,00 Kč 
 
Plnění opatření k nápravě stanovených zřizovatelem: 

b) Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů a hodnotících ukazatelů:  
Organizace plnila stanovené ukazatele:   
příspěvek na provoz v částce  11 881 687,00 Kč 
limit prostředků na platy v částce  5 854 000,00 Kč 
investiční příspěvek 1 430 000,00 Kč 
odvod z investičního fondu 330 000,00 Kč 
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Hospodářský výsledek (HV) 431 411,42 Kč 
Návrh na rozdělení HV do fondů:   
Rezervní fond: 281 411,42 Kč 
Fond odměn: 150 000,00 Kč 

c) Vyhodnocení hospodaření PO: 

1. Náklady a výnosy:  

Ukazatel 
Rok 2019 Rok 2018 

Hlavní činnost Hlavní činnost 

Oblast výnosů organizace v Kč v Kč 

Provozní příspěvek od Pk  11 842 687,00 10 516 000,00 

Tržby ze vstupného 814 100,00 828 525,00 

Tržby za prodané zboží 334 244,39 194 666,67 

Tržby z pronájmu prostor 96 490,00 74 951,00 

Sponzorské dary 0,00 0,00 

Ostatní příspěvky a dotace 410 000,00 465 000,00 

Ostatní výnosy (výše neuvedené) 1 477 360,90 1 489 951,25 

Výnosy celkem: 14 974 882,29 13 569 093,92 

z toho výnosy za provedené 
archeologické výzkumy 

611 014,00 645 114,50 

 

Ukazatel 
Rok 2019 Rok 2018 

Hlavní činnost Hlavní činnost 

Oblast nákladů organizace v Kč v Kč 

Opravy a údržba 352 555,82 143 144,92 

Spotřeba materiálu 912 075,41 578 326,62 

Spotřeba energie 611 212,50 491 825,28 

Služby 2 153 360,94 1 893 787,57 

Mzdové náklady (521) 5 987 154,00 5 310 967,00 

OON (521) 310 092,00 186 660,00 

Odpisy (551) 1 646 009,00 1 561 022,00 

Ostatní náklady (výše 
neuvedené) 

2 571 011,20 3 260 619,88 

Náklady celkem: 14 543 470,87 13 426 353,27 

z toho náklady na 
archeologické výzkumy 

182 491,00 405 591,00 

Organizace dle směrnice VN/17/2013 Schvalování účetních závěrek příspěvkových 
organizací zřízených Pardubickým kraje nesplňuje podmínky k předkládání externího 
auditu. 
 
2. Čerpání účelových dotací: 

granty: nebyly žádány 
dotace:  
- Město Litomyšl, dotace na provoz Portmonea – Musea Josefa Váchala ve výši 

50 000,00 Kč, 
- Město Litomyšl, dotace na výstavu Atelier Štěpán ve výši 15 000,00 Kč, 
- Město Litomyšl, dotace na výstavu In monte Oliveti ve výši 20 000,00 Kč, 
- Město Litomyšl, dotace na vydání cestopisu Martina Kabátníka, litomyšlského 

měšťana ve výši 25 000,00 Kč, 
- Ministerstvo Kultury ČR, dotace na výstavu Konec jedné epochy. Listopad 1989 

v Litomyšli ve výši 39 000,00 Kč. 
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3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných 

zahraničních pracovních cestách: 
 

i. Počty zaměstnanců (včetně přírůstků a úbytků): 
 
Evidenční počet zaměstnanců:  19,06 
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců:   16,90 
DPČ, DPP   33 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců (včetně DPČ, DPP):   + 0,31 evidenční počet 
  + 0,38 přepoč. ev. počet 
  + 3 DPP, DPČ 
 
ii. Struktura zaměstnanců k 31.12.2019: 

Dle vzdělání Počet 

vysokoškolské bakalářské, magisterské a vyšší 12 

úplné střední odborné, úplné středoškolské 
všeobecné 

3 

vyučených, vyučených s maturitou 2 

základní  

 

Dle věku (včetně DPP, DPČ) Počet 

15 – 24 let 0 

25 – 34 let 2 

35 – 44 let 13 

45 – 54 let 2 

55 – 64 let 0 

65 a více 0 

 
Ekonom. a obsluž. agendy vykonává 6 pracovníků.  
Průměrný plat odborných pracovníků 29 804,00 Kč (hrubého) 
Průměrný plat v dělnické kategorii 17 745,00 Kč (hrubého) 
 
Uskutečněné zahraniční cesty:  
30.04. a 10.09. Herrnhut Německo – zapůjčení a vrácení výstavních předmětů. 

U veškerého finančního majetku a cenin byla k datu 31.12.2019 provedena fyzická 
inventarizace, která nezjistila žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem všech 
položek.  

 

4. Péče o spravovaný majetek:  

Investiční činnost  
- nákup automobilu      499 000,00 Kč 
- výroba modelu města Litomyšle    681 370,00 Kč 
 
Údržba a opravy:  
- drobné opravy elektroinstalace, automobilu, výmalba  247 683,82 Kč 
- restaurování       104 872,00 Kč 

Technické zhodnocení nebylo v roce 2019 provedeno 
 
Majetek (brutto aktiva – účetní hodnota k 31.12.2019)  119 982 290,51 Kč 
Odpisy činily  1 646 009,00 Kč 
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Informace o pojištění svěřeného majetku: kumulativní pojistka zřizovatele. 
Informace o pojistných událostech:  

- pojistné plnění ve výši 14 847,00 Kč za opravu střešního panelu. 

Číslo a název účtu Stav k 01.01.2019 Stav k 31.12.2019 

013 Software 0,00 0,00 

018 Drobný nehmotný dlouhodobý 
majetek 

194 002,70 194 002,70 

021 Stavby 95 884 224,54 95 884 224,54 

022 Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

11 194 105,11 12 027 708,11 

028 Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 

5 555 403,83 5 873 158,49 

031 Pozemky 303 118,00 303 118,00 

032 Kulturní předměty 267 792,00 301 191,00 

 

Finanční majetek:  

Název účtu Zůstatek k 31.12.2019 (v Kč) 

241 Běžný účet 3 800 013,84 

243 Běžný účet FKSP 61 657,00 

261 Pokladna 46 098,00 

262 Peníze na cestě 0,00 

263 Ceniny 40 805,00 

 
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: 198 255,50 Kč 
Krátkodobé poskytnuté zálohy: 9 730,00 Kč 
Závazky – dodavatelské 142 082,27 Kč 
Termín dokončení inventarizace: 24.01.2020 
 

6. Doplňková činnost není stanovena. 
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7. Stavy fondů k 31.12.2019: v Kč 
 

Název 
Stav 
k 01.01.2019 

Tvorba Použití 
Stav 
k 31.12.2019 

Fond odměn 22 500,00 100 000,00 0,00 122 500,00 

FKSP 45 871,00 119 743,08 112 124,00 53 490,08 

Rezervní 
fond 

836 916,33 42 740,65 500 000,00 379 656,98 

Investiční 
fond 

1 703 164,53 3 044 189,00 1 607 790,20 3 139 563,33 

 
Fondy jsou kryty finančními prostředky. 
 
FKSP:  příděl    – jednotný příděl z mezd 119 743,08 Kč 
            čerpání – příspěvek na stravování 109 020,00 Kč 

  – životní jubileum 0,00 Kč 
  – kultura, tělovýchova a sport 3 104,00 Kč 

d) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti 
organizace 
Žádná opatření nebyla stanovena. Činnost organizace probíhá v souladu s Koncepcí 
rozvoje muzejnictví Pardubického kraje v letech 2016 – 2020. 

e) Tabulková část včetně finančních výkazů bude předložena v souhrnné zprávě 
na jednání RPk dne 11.05.2020.  

f) Výsledky kontrol 
- Krajský úřad Pardubického kraje – projednání rozpočtu na rok 2019 (bez závad), 
- Všeobecná zdravotní pojišťovna – období od 6/2015 do 1/2019 (bez závad), 
- Krajský úřad Pardubického kraje – kontrola čerpání investičního fondu a registru 

smluv (bez závad),  
- Česká obchodní inspekce – kontrolní nákup (bez závad), 
- Krajský úřad Pardubického kraje – hospodaření za období 1/18 – 5/19 (bez 

závad),  
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – RML – (bez závad), 
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – Portmoneum – (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. Vzhledem k tomu, že organizace 
nezaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru není dle § 81 
odst. 1 zákona o zaměstnanosti povinna zaměstnávat povinný 4% podíl osob se 
zdravotním postižením. 

 
  
Zpracoval:  
Ing. Jana Sedláčková, účetní RM Litomyšl 
Mgr. René Klimeš, ředitel RM Litomyšl 
25.02.2020 


