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1 Úvod 

Tato zpráva podává přehled o činnosti Oblastní muzeum v Děčíně, 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:   Oblastní muzeum v Děčíně 

Právní forma:  Příspěvková organizace územně samosprávného celku 

Zřizovatel:  Ústecký kraj 

Datum vzniku:  3. 2. 2004  

Sídlo:   Čs. mládeže 1/31, 405 01 Děčín IV 

IČ:   00360210 

Ředitel:  Ing. Vlastimil Pažourek 

    

2.2 Předmět činnosti 

Oblast činnosti organizace spočívá v těchto činnostech:  

- shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie 

zahraniční i české provenience, zejména z území severních Čech, se zvláštním 

zřetelem na celé povodí řeky Labe, především v oborech archeologie, etnografie, 

geologie, mineralogie, zoologie, numizmatiky a dějiny umění a řemesel.  

- tvořit sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 

Specializací muzea je vývoj lodní dopravy na Labi 

- spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.  

- ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, podle potřeby 

obrazovou nebo zvukovou. 

- sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody 

a společnosti.  

- tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané 

jejich odborným zpracováním prezentovat zejména prostřednictvím stálých expozic a 

krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v 

zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami, které jsou určeny nejširší 

veřejnosti, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným 

občanům.  

- provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v 

oboru muzeologie a ochrany sbírek.  

- zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané rovněž jinými 

subjekty v české republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či 

preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich 

bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 sb. a umožňovat studium svých 

sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, 

který sama vydá. 

- vydávat a veřejně šířit periodické i neperiodické publikace. 
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- pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami 

odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a 

výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty. 

- pořádat kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, 

divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádět přednáškovou a vzdělávací 

činnost. 

- spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery. 

- vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 

- vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu 

veřejně přístupných prostor.  

- umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcií.  

- vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizování kopií 

dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů.  

- prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, 

kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých 

materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů.  

- pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo 

hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním.  

- poskytovat služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří.  

- poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek.  

- zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy, a dále poskytovat informační 

služby související s předmětem činnosti. 

- plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 sb., ze dne 29. 

července 2004, kterým se mění zákon č. 122/2000 sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 sb.. sbírky 

a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle 

zvláštních právních předpisů. 
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3 Plnění věcných ukazatelů 

Návštěvnost 

návštěvnost 2018 2019 2020 

dospělí 2324 2053 1275 

děti 2269 2067 813 

senioři 1467 1532 596 

zdarma 1435 1084 476 

individuální prohlídky celkem 7495 6736 3160 

školní programy 1311 2496 120 

komentované prohlídky 326 115 55 

přednášky  415 583 321 

hromadné akce 1316 1604 787 

(koncerty, Beskydy atp.)   
 

  

celkem 10863 11534 4443 

 

Návštěvnost muzea byla ovlivněna omezením provozu. Normálně muzeum fungovalo jen 

leden a únor a pak během léta, červenec až září. V letní sezóně jsme měli rekordní 

návštěvu, což ale nedokázalo nahradit výpadky během zbytku roku.   

Ve spolupráci s městem Rumburk jsme zahájili cyklus vlastivědných přednášek v rumburské 

pobočce muzea. Stejný cyklus běžel jednou měsíčně také v Děčíně, stejně jako pravidelný 

přednáškový program Spolku přátel plavby. Současně v děčínském muzeu začal program 

„University třetího věku“ – České zemědělské university v Praze. Vše bylo narušeno 

komplikovanou epidemiologickou situací.  

Největší radost nám udělaly programy pro děti. Vznikl stálý program v expozici plavby při 

prohlídkách rodin s dětmi „hledání plavčíka“, který v létě potěšil stovky dětí. Pro skupiny jsme 

zavedli skupinový „výcvik plavčíků“, který se budeme určitě snažit i tento rok opakovat. 

Organizace akcí 

Přes výrazná omezení jsme se v této oblasti výrazně posunuli vpřed. Naším dlouhodobým 

záměrem je otevřít atraktivní prostor muzejního nádvoří více veřejnosti. V létě jsme zde 

například poprvé vyzkoušeli letní kino, ve kterém jsme promítali snímky natočené v minulosti 

v Děčíně. Zatěžkávací zkouškou byl především hudební festival Music Box Live 2020, který 

nás všechny příjemně překvapil skvělou atmosférou. Pro menší hudební festivaly je areál 

muzea ideální. Doufáme, že podobná akce proběhne i letos. Úspěch měl i jubilejní 20. 

literární festival Zarafest 2020. Je už teď jisté, že na nádvoří muzea se uskuteční i další 

ročník.  

Ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest ČR se nám podařilo alespoň na jeden den 

zorganizovat prohlídky remorkéru Beskydy.  

Velký byl zájem i o výstavu loutek a doprovodná loutková divadelní představení děčínského 

souboru Krajánek. Děti potěšila i soutěž o vytvoření vlastní známky jako doprovodný 

program k výstavě plavebních známek.  
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Úspěch měly i komentované prohlídky k výstavám i tradiční program věnovaný zaniklému 

středověkému městu Děčín. 

Výstavní činnost 

Situace byla výstavám v muzeu nepříznivá. Většina projektů se prodlužovala, popř. po 

otevření byla následně uzavřena pro veřejnost. Stálé expozice se dlouhodobě snažíme 

zatraktivnit posílením interaktivních prvků. V roce 2020 byla dokončena instalace 3 

projektorů a projekčních panelů, na kterých si návštěvníci mohou sami prohlížet a vyhledávat 

fotografie a doplňující informace ve stálé expozici plavby. Systém se ovládá stejně jako 

chytré telefony, je tedy uživatelsky maximálně vstřícný. Další projektory budou instalovány 

v expozici Podmokly a v pobočce Rumburk. Dlouhodobým projektem je úprava staré lodní 

kormidelny na funkční plavební simulátor, na kterém si návštěvníci budou moci sami 

vyzkoušet, jak se řídí loď. Bohužel vyhlášení výběrového řízení na dodavatele bylo těsně 

před spuštěním zastaveno na základě pokynů zřizovatele. Zatím probíhají alespoň nezbytné 

opravy vlastní kormidelny. Probíhá také příprava programů pro chytré mobilní telefony, které 

umožní prohlídku archeologické situace na Mariánské louce přímo na místě. Systém bude 

navázán na stálou expozici v našem muzeu. 

Realizované výstavy v roce 2020: 

V hlavní budově v Děčíně: 

- Na jaře jsme měli výstavu ústeckého výtvarníka Štěpána Jiráka Pictura 

Bohemia/Obrazy z Čech, která byla prodloužena až do podzimu 

- Před letní sezónou v květnu – Lodě na známkách 

- Před letní sezónou v červnu – Výstava loutek divadelní souboru Krajánek, která byla 

spojená i s představeními pro děti.   

- V září výstavu Skleněný šperk – díla skupiny návrhářek ze skupiny Na tělo. Bohužel 

vzhledem k okolnostem mohla být otevřena jen na pár týdnů 

- Koncem roku se otevírala výstava Josef Kment a Blažena Kmentová 

- Koncem roku byla připravena vánoční výstava – bohužel musela být zrušena 

V muzeu Rumburk: 

- Na jaře – Velikonoční zvyky (bohužel výstava trvala jen týden) 

- Před letní sezónou – Nouzové bankovky 1918/9  

- České Nizozemí – krajina spojená historii – fotografie Jiřího Stejskala 

- Úžasnou výstavu „Historická kola“ která ukazuje jednu z největších sbírek 

historických kol v ČR z našeho muzea. Většina exponátů byla v posledních deseti 

letech zrestaurována.  

- Na vánoce byla připravena oblíbená výstava  betlémů, bohužel pro veřejnost mohla 

být otevřena jen dva dny.  

 

Publikační činnost 

Muzeum Děčín – Oblastní muzeum v Děčíně vydává již od roku 1991 časopis pro vlastivědu 

Děčínska a Šluknovska pod názvem „Děčínské vlastivědné zprávy“. V roce 2020 bylo 

redakčně připraveno a vydáno jedno číslo:  DVZ č. 2/2019. 
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Pobočka Varnsdorf pomohla Klubu přátel muzea Varnsdorf vydat vlastivědnou ročenku 

„Mandava 2019“. 

V roce 2020 jsme navíc vydali publikace:  

- Eva Staňková: Břetislav a Blažena Kmentovy  – obsáhlý katalog k výstavě 

- Radek Andonov: Z Lobendavy směr Praha ! – k výročí roku 1945 a působení 2. 

polské armády v našem regionu, ve spolupráci se Spolkem přátel Děčína 

 - Pavel Balcar: Zadokoláky, Fenomén pro Labe: kolesový remorkér poháněný 

naftovým motorem, ve spolupráci se Spolkem přátel plavby a nakladatelstvím Mare Czech 

 

Prezentace 

Opakovali jsme tradiční prezentační program (běží již třetí rok) před turistickou sezónou, kdy 

jsme s nabídkou muzea a letáky navštívili všechna informační centra, větší hotely a kempy 

v okolí.  

Největší posun byl v internetové prezentaci na facebooku. Počátkem roku nás pravidelně 

sledovalo 1465 zájemců. Omezení volného pohybu obyvatel i uzavření muzea v březnu 2020 

jsme pochopili jako příležitost a zavedli jsme pravidelný systém šíření vlastivědných a 

muzejních příspěvků přes facebook, což mělo okamžitý efekt. S koncem roku se počet 

zájemců zdvojnásobil (2965) a neustále stoupá (nyní 3374). Nárůst příznivců muzea měl 

prokazatelný efekt při propagaci a prodeji nově vydaných publikací ale i na sledovanost 

internetových stránek muzea.  

V roce 2020 webové stránky Oblastního muzea v Děčíně (www.muzeumdc.cz) navštívilo 

217 392 uživatelů (v roce 2019 – 95 246, 2018 – 12 802, 2017 – 12 782), tzn. zhruba 

dvojnásobek proti minulému roku. Výsledek ovlivnila změna systému správy stránek a 

hlavně změna stylu prezentace, propojení internetových stránek s facebookem i velká snaha 

muzea. Ke konci roku byl oblíbený zejména e-shop muzea. V prosinci jsme měli rekordní 

prodeje publikací přesahující sto tisíc korun, k němuž zásadně přispěl právě facebook.     

Vzhledem k epidemiologické situaci nemělo smysl organizovat nákladnější propagační 

aktivity, navíc jsme si to ani ekonomicky nemohli dovolit.  

Správa sbírek 

Sbírka Oblastního muzea v Děčíně je uložena v 12 depozitářích celkem ve třech budovách – 

ve vlastní budově v Děčíně a v pobočkách muzea v Rumburku a ve Varnsdorfu. Sbírka, 

zapsaná v Centrální evidenci sbírek (CES) pod evidenčním číslem MDE-002-05-10/15002, 

obsahuje cca 235.540 sbírkových předmětů rozdělených do 25 podsbírek. 

K 31. 12. 2020 bylo v CES zapsáno 73 566 (rok předtím 73 104 evidenčních čísel), z toho je 

35 307 (rok předtím 35 307) evidenčních čísel evidováno v elektronické podobě. 

V roce 2020 bylo do sbírky získáno vlastním sběrem, nákupy a dary celkem 462 ks 

sbírkových předmětů. Na nákupy sbírkových předmětů bylo použito 259 530 tis. Kč. 

Nejnáročnější byl nákup parního stroje z lodního bagru.  
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Prezentace sbírek – kromě vlastních výstav je formou on-line katalogu na webových 

stránkách muzea (www.muzeumdc.cz)  zveřejněno 1010 sbírkových předmětů.  

Inventarizací prošlo celkem 20 394 sbírkových předmětů. 

Restaurování sbírek – ve vlastní muzejní dílně bylo konzervováno celkem 76 sbírkových (v 

minulém roce 44) předmětů.  

Mimo muzeum bylo provedeno smlouvou o dílo zrestaurování celkem 19 (v minulém roce 

11) předmětů (podmalby na skle, jízdní kolo, obrazy atp.). Šlo ale většinou o náročnější 

restaurátorské projekty, výběr pro budoucí expozici muzea ve Varnsdorfu.  

Zápůjčky sbírek – v roce 2020 zapůjčilo Oblastní muzeum v Děčíně celkem 517 sbírkových 

předmětů do jiných muzeí a galerií a pro vlastní výstavy si vypůjčilo 222 předmětů od jiných 

institucí a soukromníků.  

Projekt obnovy muzea ve Varnsdorfu 

Už v roce 2019 jsme začali řešit, jak objekt určený pro muzeum přizpůsobit novým trendům a 

technologiím. Vše výrazně komplikovala nákaza, která ztížila komunikaci. Přesto došlo v této 

oblasti k zásadnímu posunu. Podařilo se nám navázat spolupráci s odborníky napojenými na 

Technickou universitu v Liberci. V létě jsme vytvořili pracovní tým s Alžbětou Petrákovou, 

Jarkou Frajovou, Simonou Noskovou a Alicí Mityskovou. Výsledkem jejich práce je řada 

praktických námětů zakomponovaných do stavebního projektu. Jejich odměnu jsme řešili 

formou externích smluv bohužel s až ostudným minimem prostředků. Díky jejich práci máme 

nyní jasnou představu, jak by moderní muzeum zaměřené na textilní výrobu mělo vypadat. 

„Muzeum manufakturní vily“ ve Varnsdorfu se zkonkretizovalo do podoby, se kterou pracuje 

právě vznikající stavební projekt s termínem dokončení na jaře 2021. Přesná rozpracování 

záměru a řešení expozice ovšem bude potřebovat zdroje mimo rozpočtové možnosti muzea. 

Opravy a údržba svěřeného majetku 

V roce 2020 bylo na opravu a udržování svěřeného majetku čerpáno 1 234 tis. Kč. Součástí 
nákladů je čerpání neinvestičního příspěvku na modernizaci zabezpečovacího systému – 
pult centrální ochrany v budově muzea ul. Čs. mládeže 1/31, 405 02  Děčín IV  ve výši 100 
tis. Kč na základě Usnesení RUK č. 048/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019. Dále příspěvek na 
velkou údržbu od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč na úpravu prostor pro stálou expozici 
Podmokly v 1. NP v budově Oblastního muzea v Děčíně, Čsl. mládeže 1/31, 405 02  Děčín 
IV na základě Usnesení RUK č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Z rezervního fondu bylo 
čerpáno mimořádně 325 tis. Kč na opravu trámů napadaného dřevokazným hmyzem 
v Děčíně, opravu okapů a svodů v pobočce Rumburk, odstranění závad na el. instalaci 
v Děčíně z důvodu hrozící neprovozuschopnosti od 1. 1. 2021 a spoluúčast na velké údržbě 
v Děčíně.  
 
 
Jedná se o účet 511: 

- Opravy – velká údržba – 625 tis. Kč. Úprava prostor pro stálou expozici Podmokly 
v 1. NP v budově muzea ul. Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV. 

- Oprava kancelářské techniky –  51 tis. Kč (38 tis. Kč v Děčíně a 13 tis. Kč pobočka 
Rumburk). 

- Opravy a udržování – stroje, přístroje a zařízení 107 tis. Kč (100 tis. Kč v Děčíně a 7 
tis. Kč pobočka Rumburk). Čerpání neinvestičního příspěvku na modernizaci 
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zabezpečovacího systému – pult centrální ochrany v budově muzeu ul. Čsl. mládeže 
1/31, 405 02  Děčín IV. 

- Ostatní drobné opravy – (432 tis. Kč):  
o Oblastní muzeum v Děčíně, p.o., Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV - oprava 

služebního schodiště 45 tis. Kč, oprava pultu a podlahy kormidelny 19 tis. Kč,  
oprava zámků 5 tis. Kč, oprava dveří 4 tis. Kč, oprava topení 12 tis. Kč, 
výměna krovu 25 tis Kč, elektroinstalace – oprava hlavního rozvaděče 173 tis. 
Kč. 

o v pobočce Rumburk, Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk: havárie - oprava 
žlabu 5 tis. Kč, havárie - odstranění poškozené výmalby stěn a stropů 
v důsledku průsaku vody 39 tis. Kč, oprava hasicích přístrojů 3 tis. Kč, oprava 
svodů, žlabů, objímek a kolen 102 tis. Kč. 

o v pobočce Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf a v pobočce Varnsdorf, 
Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf nebyly v roce 2020 provedeny žádné opravy.  

 

3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace  

V Oblastním muzeu v Děčíně bylo v roce 2020 zaměstnáno 28 zaměstnanců (z toho 23 na 

stálo), v pobočce Rumburk 6 zaměstnanců (4 zaměstnanci na stálo) a v pobočce Varnsdorf 

3 zaměstnanci.  

a) dle náplně práce  

Náplň práce  Počet 
pracovníků 

Ředitel 1 

Vedoucí sbírk.odd. + kurátor 1 

Vedoucí ekonom. ddd. + hlavní ekonom 1 

Vedoucí propag. odd. + historik 1 

Účetní 1 

Správce depozitářů 1 

Administrativní pracovník 1 

Pokladní 1 

Kurátor sbírek  8 

Kurátor sbírek + fotograf 1 

Konzervátor + výstavář 1 

Edukátor (dočasný úvazek) 1 

Průvodce 3 

Průvodce a dokumentátor 2 

Správce majetku 1 

Propagace 1 

Dokumentátor 4 

Edukátor + správce knihovny + kurátor 1 

Údržbář a řidič 1 

Archeolog 1 

Architekt (dočasný úvazek – projekt Varnsdorf) 1 

Externí experti  3 

celkem 37 

 

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 25,3. 

b) dle struktury pracovněprávních vztahů 



10 

 

Pracovněprávní vztah Počet pracovníků 

Pracovní poměr – plný úvazek 17 

Pracovní poměr – zkrácený úvazek 13 

DPP 7 

DPČ 0 

 

Většina zaměstnanců, kteří mají v organizaci zkrácený úvazek, jsou kolegyně, které o 

zkrácený úvazek požádaly z rodinných důvodů a dále zaměstnanci v důchodovém věku.  

Zaniklo místo správce majetku, nově vznikl úvazek administrátora, který musí řešit růst 

administrativy. Nově byla získána archeoložka, zatím na poloviční úvazek. Na další část 

úvazku pracuje v Ústavu archeologické památkové péče v Mostě, aby zde po škole získala 

potřebnou praxi. Byla změna i na místě průvodce. Nový průvodce současně funguje jako 

dokumentátor.  

Dočasné zaměstnance na DPP využíváme u průvodců v Rumburku, a v létě u edukátora 

k tvorbě programů pro děti. Tři experty z okruhu Technické university v Liberci a architektku 

jsme dočasně najali pro potřeby úpravy stavebního projektu pro nové muzeum ve 

Varnsdorfu.  

3.2 Průměrná měsíční mzda 

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA 2019 2020 index 

CELKEM 33361 37192 1,11 

 

4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické 
ukazatele 

4.1 Výsledek hospodaření 

 

Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2019 2020 

Náklady celkem 19.571 22.488 

Výnosy celkem 19.700 22.131 

+zisk/-ztráta 129   -  357 

 

Výsledek hospodaření v roce 2020 po zdanění činí ztrátu ve výši 356.955,03 Kč i při 

zapojení skoro celého rezervního fondu. Část z toho padla na vrub údržby a řešení 

mimořádných havarijních situací. Nastartované programy, výstavy a spolupráce jsme byli 

nuceni řešit nezávisle na návštěvnosti a příjmech organizace, neboť se nedal odhadnout 

budoucí provozní režim. Výrazný pokles návštěvnosti a zrušení celé řady akcí výrazně 

ovlivnilo celkový výnos na účtu 602 a 604 a tím i účetní ztrátu.  Naše organizace neprovozuje 

doplňkovou činnost.  
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Viz. příloha č. 1 – Tabulka finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

k 31. 12. 2020. 

4.2 Veřejné zakázky 

V roce 2020 naše organizace realizovala 1 zakázku v hodnotě nad 250 tis. Kč. Zakázka se 

týkala úpravy prostor pro stálou expozici Podmokly v 1. NP v budově Oblastního muzea 

v Děčíně, Čsl. mládeže 1/31, 405 02  Děčín IV, v celkové výši 624.522,00 Kč. Zakázka byla 

hrazena z příspěvku na velkou údržbu od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč  na základě 

Usnesení RUK č. 019/82R/2019 ze dne 20.11.2019 a ze spoluúčasti organizace ve výši 

24.522,00 Kč. 

4.3 Čerpání účelových dotací  

a) Neinvestiční dotace 

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

RÚK Velká údržba 600 tis. Kč 600 tis. Kč 

RÚK Restaurování 500 tis. Kč 500 tis. Kč 

RÚK Pult centrální 

ochrany 

100 tis. Kč 
100 tis. Kč 

RÚK Mykologický 

průzkum 

130 tis. Kč 
130 tis. Kč 

MK ČR Katalog 30 tis. Kč 30 tis. Kč 

MK ČR Restaurování 28 tis. Kč 28 tis. Kč 

 

b) Investiční dotace  

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

RÚK Rozšíření 

simulátoru 

v kormidelně 

85 tis. Kč 
0 tis. Kč 

 termín do 31. 12. 
2021 

MK ČR Úložné 

depozitáře 

 

132 tis. Kč 
132 tis. Kč 

5 Výsledky kontrol 
 

V roce 2020 v organizaci nebyla provedena žádná veřejnosprávní kontrola a ani kontrola od 

zřizovatele.  

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

 

Nebyly podány žádné žádosti o informace.  


