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PARDUBICKÝ KRAJ 

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje 
v oblasti kultury za rok 2021  

REGIONÁLNÍ MUZEUM V LITOMYŠLI (dále jen RML) 

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

Odborná a metodická činnost: 
RML bylo kvůli protipandemickým opatřením vlády ČR uzavřeno pro veřejnost v termínu 
01.01. až 02.05. Do konce roku trvala různá dílčí omezení (počet účastníků akce apod.). 
Některé původně plánované akce a řada edukačních a doprovodných programů se proto 
neuskutečnila. 
 
Expozice: 
Hlavní budova  
- celoroční provoz expozice „Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“ včetně 

lektorovaných programů v expozici, komentované prohlídky pro veřejnost 
Rodný byt Bedřicha Smetany 
- sezónní provoz expozice včetně doprovodných programů (02.05. – 31.10., pro 

objednané skupiny celoročně), komentované prohlídky pro veřejnost 
- pokračovaly přípravy na celkovou rekonstrukci rodného bytu a jeho expozice ve 

spolupráci s městem Litomyšl, které je jeho majitelem; zhotovena studie; směřováno 
k r. 2024, kdy oslavíme 200. výročí narození B. Smetany 

Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
- sezónní provoz objektu (02.05. – 31.10., pro objednané skupiny celoročně), jehož 

rekonstrukce byla dokončena v r. 2020; komentované prohlídky pro veřejnost; 
expozice, krátkodobé výstavy, přednášky, lektorované programy aj. 

- Pamětní deska Ladislava Horáčka – pořízení a instalace na fasádu Portmonea; 
slavnostně odhalena 04.09.; autor desky Petr Císařovský 

 
Výstavy: 
Hlavní budova: 
Sergej Iščuk: „Mé půlstoletí“    04.05. – 06.06. 
Báječní dobrodruzi - počátky archeologie v regionu 04.05. – 13.06. 
Drákula a ti druzí      11.06. – 12.09. 
Iva Hüttnerová – Obrázky    19.06. – 15.08. 
Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská historie  od 22.08.  
Lidový nábytek na Litomyšlsku    od 26.09. 
 
Portmoneum – Museum Josefa Váchala: 
Recyklace. Oldřich Hamera, pocta Josefu Váchalovi  04.05. – 31.10. a dalším 
outsiderům českého výtvarného umění 
 
Jiné prostory – putovní výstavy RML: 
Retrogaming 

Muzeum Vysočiny Třebíč   22.06. – 29.08. 
  Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích  03.09. – 28.11. 
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Krvavý román Josefa Váchala 
  Středočeské muzeum v Roztokách u P. 05.05. – 13.06. 
  Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad 23.06. – 29.08. 
  Muzeum Vyškovska, Vyškov   07.09. – 31.10. 

 
Litomyšl – hl. město současné české architektury 
  Galerie Klatovy / Klenová   31.07. – 31.10. 
 
Přednášky, besedy: 
 přestavení knihy Jana Boštíka Mladočovské Jericho v Klenutém sále Zámeckého 

pivovaru; ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla (M. Boštík) – 03.10. 
 přednáška Neolitické sídliště s rondelem v Litomyšli – Nedošíně – Vratislav Janák, 

Slezská univerzita v Opavě – 13.10. 
 přednáška Božena Němcová proti konvencím v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí 

(H. Klimešová) – 03.11. 
 přednáška a beseda Krváčky a dušičky v Portmoneu se znalcem hororu Martinem 

Jirouškem (H. Klimešová) – 05.11. 
 beseda v kině po promítání filmu ATA, pojednávajícím o posledním rektoru litomyšlské 

piaristické koleje F. A. Stříteském a procesu s ním a litomyšlskými studenty v roce 
1950; pořadatelem bylo město Litomyšl (M. Boštík) – 17.11. 

 beseda o knize Jana Boštíka Mladočovské Jericho (M. Boštík) – 12.12. 
 
Výchovné/edukační akce: 
 Doprovodný program výstavy Alois Jirásek – interaktivní program pro mládež 

integrovaný do výstavy, mapa pro exteriérové procházky po místech spojených 
s A. Jiráskem; komentované prohlídky pro školy a veřejnost (13x školy, 3x veřejnost) 

 Doprovodný program výstavy Recyklace v Portmoneu – komentované prohlídky 
výstavy (5x) 

 Doprovodný program výstavy Lidový nábytek na Litomyšlsku – komentované 
prohlídky výstavy (2x) 

 Řezání a tisk kněhoznaček podle J. Váchala – dílna pro veřejnost v Portmoneu – 
21.06. 

 Portréty Josefa Váchala – darování výtvarných děl českých linorytců muzeu, setkání 
s autory pro veřejnost a dílna v Portmoneu – 26.06. 

 Váchalovské kouzlení s papírem – dílna pro veřejnost v Portmoneu – 02.07. 
 Příměstský tábor ve spolupráci se Střediskem volného času Litomyšl – 07.07. – 09.07 
 Pastelový svět aneb Až budu tvrdě spát, přijdu se na sebe podívat – dílna pro veřejnost 

v Portmoneu – 26.07. 
 Slavnostní odhalení pamětní desky Ladislava Horáčka na Portmoneu s doprovodných 

programem – 03.09. – 04.09: 
o koncert Jiřího Šlupky Svěráka a skupiny Nejenblues před Portmoneem 
o slavnostní odhalení desky 
o promítání dokumentu Krvavý román o životních osudech L. Horáčka a jeho 

působení v Litomyšli s komentářem autorky dokumentu Terezy Brázdové 
 Setkání poutníků muzejního programu Putování ve stopách Josefa Váchala, Anny 

Mackové a Josefa Portmana Vysočinou v Portmoneu u příležitosti 100. výročí 
původního putování v r. 1921 – 11.09. 

 Prohlídka Litomyšle pro studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice – 20.09. 
 Noc literatury – v Portmoneu, ve spolupráci Městskou galerií a Městskou knihovnou 

Litomyšl – 22.09. 
 Suchá jehla – Inspirace Bohuslavem Reynkem – dílna pro veřejnost v Portmoneu – 

01.10. 
 Putování do Beltéma – adventní program pro veřejnost – 28.11. 
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 Mladočovské Jerycho – beseda s jedním s autorů a čtení z nové knihy pro veřejnost 
– 12.12. 

 Specializované lektorované programy pro školy – celoročně dle objednání:  
o Pojďte s námi do muzea (3x) 
o Prameny poznání (5x) 
o Putování do Betléma (6x) 
o Udělej si vlastní sgrafito – výroba vlastního sgrafita (9x) 

 Putování ve stopách J. Váchala, A. Mackové a J. Portmana Vysočinou – sezónní 
dobrodružný program pro veřejnost – 17 poutníků 

 Rodný byt B. Smetany, Portmoneum a expozice v hl. budově – 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 

 
Akvizice:  

 sbírky: 89 sbírkových předmětů; nejdůležitější z nich: filmový záznam posledního 
divadelního představení Krvavý román v r. 2013 a restaurování maleb v Portmoneu 
r. 1992; faksimile autorské knihy J. Váchala Šumava umírající a romantická 
z r. 2008; autorská kniha J. Váchala Satanu z r. 1926; velmi vzácná vycpanina 
holuba stěhovavého 

 archiválie: 8 přírůstků; dokumentace současného kulturního dění v Litomyšli 
 
Vědecko-výzkumné a odborné úkoly: 
 
Vědecko-výzkumné úkoly: 

 Archeologický výzkum šibeničního areálu v Poličce – pokračování – 
interdisciplinární výzkum – dokončena 2. etapa terénního výzkumu 

 Příběh sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli – pokračování – výsledkem bude 
publikace v r. 2022 

 Jan Kapusta – Litomyšl a její tradice nevážně i vážně – dokončení – vydána 
komentovaná edice knihy 

 Alois Jirásek – Filosofská historie – dokončení – vydána komentovaná edice knihy 
 Otázka dálkové distribuce suroviny v neolitu – pokračování – interdisciplinární 

výzkum – archeol. sondáž v Nedošíně se Slezskou univerzitou v Opavě 
 Záchranné archeologické výzkumy 

Odborné úkoly: 
 Tvorba sbírky – na základě Koncepce sbírkotvorné činnosti; akvizice viz výše; 

vyřazeno 0 sbírkových předmětů 
 Evidence a dokumentace sbírek – zkatalogizováno 2 406 sbírkových předmětů 

v systému Museion; průběžná evidence prvního stupně, Centrální evidence sbírek; 
obrazová dokumentace 

 Inventarizace sbírek – zinventarizováno 5 912 sbírkových předmětů 
 Preventivní konzervace – průběžné sledování klimatu v depozitářích, užívání 

vhodných obalů atd. 
 Konzervace a restaurování sbírek – konzervováno či čištěno 619 předmětů 

vlastními silami, dodavatelsky: 
– konzervování mincovního pokladu z obce Vysoká u Jevíčka (7 130 mincí) 
– konzervování grafických listů, exlibris a kreseb ze sbírky Portmoneana 

(16 ks) 
– restaurování podmaleb na skle (4 ks) 
– restaurování knih M. D. Rettigové (4 ks) 
– restaurování slunečníků M. D. Rettigové (2 ks)  
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 Internetové katalogy sbírek – aktualizace databází Klíč ke sbírkám a Sbírky RML 
online 

 Metodická činnost:  
– opakované konzultace ohledně fungování muzea pro Městské muzeum 

Moravská Třebová, konzultace v oblasti sbírky nábytku 
 Další odborná činnost: 

– terénní výzkum stavění a kácení májí pro Nemateriální statky Pardubického 
kraje 

– vytvoření lektorského posudku na studii Jiřího Křesťana O klubku zmijí a žábě 
na prameni. Proces s rektorem Stříteským, Litomyšl a Zdeněk Nejedlý. 
K poetice hrůzy pro Národní archiv, sborník Paginae historiae 

– vytvoření lektorského posudku na anonymní studii Romanopisec za katedrou. 
Pedagog Alois Jirásek pro Sborník prací východočeských archivů, č. 17 

– členství ve výběrové komisi na ředitele Památníku Zámeček v Pardubicích – 
03.02. 

– odborné korektury komiksu Výlety s Rozárou za památkami světového dědictví 
UNESCO – zámek Litomyšl, vydala B. Brůnová 

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

 Jan Kapusta, Litomyšl a její tradice nevážně i vážně (M. Boštík) – kniha 
 Alois Jirásek, Filosofská historie. Komentované vydání (M. Boštík) – kniha 
 Jan Boštík, Mladočovské Jericho. Kolektivizace jedné vesnice (M. Boštík) – kniha 

ve spolupráci s nakladatelstvím Kodudek 
 Po stopách Pernštejnů a renesance v Litomyšli (T. Čermák) a Na špacír Litomyšlí 

s Portmanem a Váchalem (H. Klimešová) – dva drobní průvodci v rámci projektu 
Stezky dědictví 

Další publikační činnost zaměstnanců: 
 Portmoneum slaví 90 let od vydání Váchalovy Šumavy umírající a romantické 

(H. Klimešová), In: Oldřich Hamera a přátelé. Recyklace, Milan Mikuš – Galerie 
Maldoror, Praha 2021 (katalog výstavy), s. 21-23 

 Jak se starý Pekelník k Maňáskovi dostal aneb O historii bizarního MUZea na 
předměstí Litomyšle, kde se Váchal s Portmanem potkal, a Krev tekla proudem 
(H. Klimešová), In: Petit, HRG, Litomyšl 2022 (firemní časopis), v tisku 

 Sv. Václav a sv. Ludmila, heslo k inv. č. 20A-131 do katalogu Pražského 
arcibiskupství k výstavě Svatá Ludmila – kněžna lidu milá (H. Klimešová), v tisku 

 Eliška Racková, Zámek Litomyšl – malá kniha o velkém stavení, spolupráce na 
vydání knihy založené na materiálech vzniklých pro výstavu v RML v r. 2018, 
vydavatelem knihy je město Litomyšl (R. Klimeš) 

 Vysoká u Jevíčka v pravěku (J. Němcová), In: Moravskotřebovské listy 28, s. 38-
41 

 Drobná archeologická situace na Bránské ulici aneb Moravská Třebová v pozdní 
době bronzové (J. Němcová, P. Kejval), In: Moravskotřebovské listy 28, s. 42-47. 

 Neolitická grafitová keramika v severní části moravsko-českého pomezí 
(J. Němcová, P. Kejval a kol.), In: Acta Mus. Moraviae, Sci. Soc., v tisku 

 Grafitová keramika z přelomu raného a vrcholného středověku a její přínos 
k poznání dějin severní části moravsko-českého pomezí (J. Němcová a kol.), 
In: Acta Mus. Moraviae, Sci. Soc., v tisku 

 Sušírna ze zaniklé vsi u kostela sv. Bartoloměje v Jevíčku (J. Němcová), In: Sborník 
Haná, v tisku 
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Propagace činnosti muzea: 
 tiskové zprávy muzea (měsíčně) 
 články do místního zpravodaje Lilie 
 aktualizace webových stránek muzea a Portmonea, 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 
 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  

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

 prezentace rekonstrukce Portmonea v rámci venkovní národní putovní výstavy Má 
vlast cestami proměn pořádané spolkem Cestami proměn, z.s. (7 míst, červen – 
prosinec) 

 prezentace rekonstrukce Portmonea a nové pamětní desky L. Horáčka při online 
Zahájení 10. litomyšlské lázeňské sezony 

 vytvořeno propagační video o aktuální výstavě s názvem Sergej Iščuk – Mé 
půlstoletí (8,13 min.) 

 vytvořeno propagační video o rekonstrukci Portmonea s názvem Portmoneum - 
Museum Josefa Váchala v Litomyšli a jeho rekonstrukce v roce 2020 (6,39 min.) 

 vytvořeno propagační video o desce L. Horáčka s názvem Odhalení pamětní desky 
Ladislavu Horáčkovi na Portmoneu (16,59 min.) 

 spolupráce na reportáži TV Nova pro pořad Loskuták na výletě o Českomoravském 
pomezí (5,34 min.) 

 spolupráce na dokumentu České televize pro pořad Náš venkov s názvem 
Cestopisák Josefa Váchala, který RML knižně vydalo v r. 2019 (26,09 min.) 

 Čestné uznání poroty MUSAIONfilmu 2021 za filmovou prezentaci muzea a jeho 
činnosti – oceněným snímkem byl dokumentární film Portmoneum – Příběh 
neobyčejného domu, který muzeum produkovalo v r. 2020 pro multimediální 
expozici v podkroví Portmonea  

 slavnostní odhalení pamětní desky Ladislava Horáčka na Portmoneu 
s doprovodných programem – viz výše 

 rozhlasový pořad ČRo Pardubice o výstavách, archeologii a publikační činnosti 
muzea – 18.04. (délka 25 min.) 

 čtyři videorozhovory pro facebook Zámeckého návrší v Litomyšli o činnosti muzea 
(květen) 

 tisková konference k nákupu knihy Satanu od Josefa Váchala a její prezentace 
novinářům (ve spolupráci se zřizovatelem); navazující desítky novinových článků, 
reportáží apod. – 20.10. 

 venkovní hra pro veřejnost s názvem Litomyšl jinak – září – prosinec 
 rozhovor pro ČRo Pardubice o nové knize o kolektivizaci Mladočovské Jerycho – 

02.10. 
 rozhovor pro televizi V1 o architektonických památkách Litomyšle – 01.05. 
 reportáž o litomyšlském graduálu, ČRo Pardubice – 20.03. 
 rozhovor pro Rádio Z o aktuálním programu muzea – 04.05. 
 rozhovor pro ČRo Pardubice o sgrafitech ve Váchalově ulici v Litomyšli – 04.07. 
 reportáže v zahraničním tisku o všech třech objektech RML – výsledky řady 

presstripů zahraničních novinářů v Litomyšli (např. Německo, Slovensko) 
 reportáže místní televize CMS TV o výstavách a dění v muzeu 
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 reportáž České televize o výstavě o Aloisi Jiráskovi – 27.08. 
 přehled nejzásadnějších ohlasů v médiích - viz http://www.rml.cz/cs/media.html. 

 
Knihovna a badatelská činnost: 

 odborná knihovna – přírůstek 29 titulů (včetně 17 titulů periodik),  
 badatelna – předkládány sbírkové předměty a knihy z odborné knihovny; počet 

registrovaných badatelů: 7, počet návštěv: 9, 
 konzultace – studentům, vědeckým a vlastivědným pracovníkům 

(cca 50 badatelských dotazů),   
 reprodukce – muzeum poskytlo badatelům na základě 17 žádostí o reprodukce 

677 digitálních obrázků sbírkových a jiných předmětů ve správě RML. 
 
Konference, semináře, odborné komise, setkání: 

 aktivní účast na setkání příznivců detektorové prospekce v Boršově u Moravské 
Třebové, přednáška Archeologie smrti – pohřbívání středověk – raný novověk 
(J. Němcová) – 14.08. 

 Setkání odborníků na neolit v RML – prezentace a diskuse výsledků archeol. 
výzkumu RML a Slezské univerzity v Opavě uskutečněného v srpnu 2021 na 
lokalitě Nedošín 11 s nálezem pravěkého rondelu (J. Němcová) – 12.10. 

 
Spolupráce s obecními úřady a jinými subjekty: 

 obecní úřady: Litomyšl (propagace, turistický ruch), obecní úřady v okr. Svitavy 
(archeologie), dále viz Odborné úkoly 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:  
- nebyla poskytnuta 

 

Návštěvnost muzea: 
Počet návštěvníků expozic a výstav muzea:  25 179 
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí pro veřejnost:  1 064 
Počet platících návštěvníků expozic a výstav:  15 738 
Počet neplatících návštěvníků expozic a výstav:  9 441 
Celková tržba ze vstupného:  660 510,00 Kč 
Počet návštěvníků: hlavní budova  10 454 
Počet návštěvníků: Rodný byt B. Smetany 7 181 
Počet návštěvníků: Portmoneum 7 544 
 

Záchranný archeologický výzkum (ZAV):  
Počet placených ZAV 97 
Počet neplacených ZAV 59 
Celkové náklady na archeologické výzkumy 336 404,05 Kč 
Celkové výnosy z archeologických výzkumů 697 444,85 Kč 

 

b) Plnění opatření k nápravě stanovených zřizovatelem: Žádné opatření nebylo 
zřizovatelem stanoveno.  
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c) Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů a hodnotících ukazatelů:  
v Kč 

Závazné a hodnotící ukazatele Rozpočet schválený 
po úpravách k 31.12.2021 

Plnění k 31.12.2021 

Provozní příspěvek 13 057 155,00 13 057 155,00 
Investiční příspěvek 350 000,00 350 000,00 
Limit prostředků na platy  6 387 000,00 6 346 155,00 
Ostatní osobní náklady 560 000,00 457 338,00 
Plán objemu odpisů 2 100 000,00 2 065 593,00 
Nařízený odvod z fondu investic 330 000,00 330 000,00 

 

Hospodářský výsledek (HV) 92 028,96 Kč 
Návrh na rozdělení HV do fondů:   
Rezervní fond: 49 528,96 Kč 
Fond odměn: 42 500,00 Kč 

 

d) Vyhodnocení hospodaření PO: 

1. Náklady a výnosy:  

Ukazatel 
Rok 2021 Rok 2020 

Hlavní činnost Hlavní činnost 
Oblast výnosů organizace v Kč v Kč 
Provozní příspěvek od Pk  12 691 300,00 12 967 300,00 
Tržby ze vstupného 660 510,00 659 665,00 
Tržby za prodané zboží 557 727,38 267 550,94 
Tržby z pronájmu prostor 58 009,00 84 882,00 
Sponzorské dary 480,00 30 048,00 
Ostatní příspěvky a dotace 725 855,00 698 780,00 
Ostatní výnosy (výše neuvedené) 1 624 341,02 1 895 873,81 
Výnosy celkem: 16 318 222,40 16 604 099,75 
z toho výnosy za provedené 
archeologické výzkumy 

697 444,85 713 395,70 

 

Ukazatel 
Rok 2021 Rok 2020 

Hlavní činnost Hlavní činnost 
Oblast nákladů organizace v Kč v Kč 
Opravy a údržba 646 408,27 638 397,47 
Spotřeba materiálu 763 820,67 1 281 853,32 
Spotřeba energie 574 395,44 537 193,34 
Služby 2 412 534,39 2 177 394,39 
Mzdové náklady (521) 6 499 554,00 6 305 364,00 
OON (521) 457 338,00 448 698,00 
Odpisy (551) 2 065 593,00 1 904 591,00 
Ostatní náklady (výše 
neuvedené) 

2 806 549,67 3 214 773,31 

Náklady celkem: 16 226 193,44 16 508 264,83 
z toho náklady na 
archeologické výzkumy 

336 404,05 230 597,00 

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

granty: nebyly žádány 
příspěvky:  
- Město Litomyšl, pravidelný příspěvek na činnost ve výši 300 000,00 Kč, 
dotace:  
- Město Litomyšl, dotace na provoz Portmonea – Musea Josefa Váchala ve výši 

50 000,00 Kč, 
- Město Litomyšl, dotace na výstavu A. Jirásek, Litomyšl a Fil. historie ve výši 

10 000,00 Kč, 
- Ministerstvo kultury ČR, investiční dotace na výkup – Josef Váchal: Satanu 

ve výši  350 000,00 Kč, 
- Ministerstvo kultury ČR, dotace na konzervaci mincovního pokladu ve výši 

134 000,00 Kč, 
- Ministerstvo kultury ČR, dotace z programu udržitelnosti pro muzea II. pro rok 2021 

ve výši  231 855,00 Kč. 
 

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

zahraničních pracovních cestách: 
 

i. Počty zaměstnanců (včetně přírůstků a úbytků): 
 
Evidenční počet zaměstnanců:  18,63 
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců:   16,78 
DPČ, DPP   27 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců (včetně DPČ, DPP):   +0,15 evidenční počet 
  + 0,21 přepoč. ev. počet 
  - 3 DPP, DPČ 
 
ii. Struktura zaměstnanců k 31.12.2021: 

Dle vzdělání Počet 
vysokoškolské bakalářské, magisterské a vyšší 12 
úplné střední odborné, úplné středoškolské 
všeobecné 

4 

vyučených, vyučených s maturitou 1 
základní 0 

 
Dle věku (včetně DPP, DPČ) Počet 
15 – 24 let 0 
25 – 34 let 2 
35 – 44 let 10 
45 – 54 let 5 
55 – 64 let 0 
65 a více 0 

 
Ekonom. a obsluž. agendy vykonává 6 pracovníků.  
Průměrný plat odborných pracovníků 33 538,00 Kč (hrubého) 
Průměrný plat v dělnické kategorii 26 835,00 Kč (hrubého) 
 
Uskutečněné zahraniční cesty: nebyly. 

U veškerého finančního majetku a cenin byla k datu 31.12.2021 provedena fyzická 
inventarizace, která nezjistila žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem všech 
položek.  
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4. Péče o spravovaný majetek:  

Investiční činnost  
- web Portmonea       160 000,00 Kč 
- nákup knihy Satanu     500 000,00 Kč 
- pamětní deska Ladislava Horáčka   163 500,00 Kč 
 
Údržba a opravy:  
- drobné opravy elektroinstalace, automobilu, výmalba   237 283,27 Kč 
- restaurování        409 125,00 Kč 
 
Majetek (brutto aktiva – účetní hodnota k 31.12.2021)  132 347 345,16 Kč 
Odpisy činily  2 065 593,00 Kč 
 
Informace o pojištění svěřeného majetku: kumulativní pojistka zřizovatele. 
 

Informace o pojistných událostech: pojistná událost z 23.07.2021 (poškození EZS 
zatečením střechou) s pojistným plněním ve výši 9 965,00 Kč. 

 

Číslo a název účtu 
 

Stav k 01.01.2021 Stav k 31.12.2021 

013 Software 0,00 0,00 

018 Drobný nehmotný 
dlouhodobý majetek 

166 029,40 166 029,40 

021 Stavby 105 661 424,83 105 661 424,83 

022 Samostatné movité 
věci a soubory movitých 
věcí 

12 915 528,51 12 915 528,51 

028 Drobný hmotný 
dlouhodobý majetek 

6 315 243,03 6 372 183,03 

031 Pozemky 303 118,00 303 118,00 

032 Kulturní předměty 302 562,00 1 055 799,00 

 

Finanční majetek:  

Název účtu Zůstatek k 31.12.2021 (v Kč) 

241 Běžný účet 3 332 041,41 

243 Běžný účet FKSP 121 434,90 

261 Pokladna 81 950,00 

262 Peníze na cestě 0,00 

263 Ceniny 0,00 
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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: 70 753,50 Kč 
Krátkodobé poskytnuté zálohy: 27 120,00 Kč 
Závazky – dodavatelské 118 782,88 Kč 
Termín dokončení inventarizace: 17.01.2022 
 

6. Doplňková činnost není stanovena. 
 

7. Stavy fondů k 31.12.2021: v Kč 
 

Název 
Stav 
k 01.01.2021 

Tvorba Použití 
Stav 
k 31.12.2021 

Fond odměn 272 500,00 0,00 0,00 272 500,00 
FKSP 77 767,36 129 053,06 93 561,00 113 259,42 
Rezervní 
fond 

579 020,40 95 834,92 480,00 674 375,32 

Investiční 
fond 

2 306 033,91 1 866 773,00 1 397 980,60 2 774 826,31 

 

 Rezervní fond není krytý finančními prostředky. 
 
FKSP:  příděl    – jednotný příděl z mezd 129 053,06 Kč 
            čerpání – příspěvek na stravování 93 561,00 Kč 

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

e) Tabulková část včetně finančních výkazů bude předložena v souhrnné zprávě 
na jednání RPk v 09.05.2022.  

f) Výsledky kontrol 
- Krajský úřad Pardubického kraje – projednání rozpočtu na rok 2021, bez závad, 
- Krajský úřad Pardubického kraje – evidence sbírkových předmětů, bez závad, 
- Externí audit – audit účetní závěrky k 31. 12. 2020, bez závad. 
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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 

 

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. Organizace 
zaměstnává 1 osobu se zdravotním postižením (invalidní důchod I. stupně). 

Zpracovali:  
Ing. Jana Sedláčková, účetní RM Litomyšl 
Mgr. René Klimeš, ředitel RM Litomyšl 
25.02.2022 


