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1 Úvod
Tato zpráva podává přehled o činnosti Zámku Nový Hrad, příspěvkové organizace v průběhu
kalendářního roku 2019. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě
jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2019.

2 Základní údaje o organizaci
2.1

Základní údaje

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

2.2

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Příspěvková organizace územně samosprávného celku
Ústecký kraj
01. 01. 2012
Jimlín 220, 440 01 Jimlín
72557257
Mgr. Josef Kabát

Předmět činnosti

Oblast činnosti Hlavním účelem, pro nějž byla organizace zřízena, je efektivnější využití
zámeckého areálu a poskytnutí širšího spektra služeb návštěvníkům. Předmětem hlavní
činnosti organizace je správa zámeckého areálu s ohledem na uchování historických a
architektonických hodnot kulturní památky, příprava expozice a výstav, propagace a
prezentace objektu včetně zajištění průvodcovského servisu, pronajímání prostor, pořádání
kulturních a společenských akcí, spolupráce s profesními organizacemi, vydávání publikací,
poskytování prostor pro depozitní účely a poskytování informačních služeb souvisejících
s předmětem činnosti organizace
Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy: Organizace vykonává
doplňkovou činnost, jejíž náplní je hostinská činnost a výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1-3 živnostenského zákona.
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3 Plnění věcných ukazatelů
Návštěvnická sezona 2019 začala 1. dubna a skončila 31. října. Poslední akcí sezony bylo
tradiční Adventní setkání na Novém Hradě, které proběhlo 30. listopadu 2019. Program
sezóny byl koncipován vzhledem k plánovaným stavebním pracím v rámci akce
Restaurování a oprava ostění dveří, finální úpravy omítek V a J křídla, výměna oken
v arkádové chodbě. Jak se ukázalo, jedinou činností z této akce byla výměna oken
v arkádové chodbě v březnu 2019, potom už žádné další práce neprobíhaly a koncem léta
stavební firma definitivně opustila areál. Všechny plánované akce tedy mohly proběhnout
bez omezení, jen první prohlídkový okruh byl zkrácen o některé místnosti a vzhledem
k rozpracovanosti stavby neproběhl ani Zámecký ples. Do provozu negativně zasáhla
porucha systému na zvyšování tlaku vody ve vodovodním a protipožárním systému, ke které
došlo 1. 4. 2019. Náročnou opravu se podařilo dokončit až v polovině června, což se
negativně projevilo zejména na provozu Zámeckého penzionu, kde netekla voda. Celý rok se
nesl v duchu oslav životních výročí Gustava Adolfa z Varrensbachu, významného majitele
Nového Hradu (1629-1689).
V průběhu roku byly nadále doplňovány interiéry prohlídkových okruhů. Byl doplňován
nábytek, závěsy na okna, obrazy a drobné zařizovací předměty. Na zámku proběhlo více
než 20 kulturních akcí. Byly to například Velikonoce na Novém Hradě, Novohradská pouť,
Den dětí, Adventní setkání, Kulturní šmitec, Novohradské strašení, Zámecké kulturní léto,
Přednáškový cyklus, Filmové léto s Kinematografem bratří Čadíků, Noční prohlídky,
Swingový festival, Hudební festival Ludwiga van Beethovena, Jeden svět Louny, Školní výlet
za pohádkou, Noc kostelů a další. Od 1. května do 8. září hostily zámecké sklepy výstavu
Dracula a ti druzí. V období od dubna do října proběhlo na zámku celkem 15 svatebních
obřadů. V sezoně 2019 navštívilo zámek celkem 27 087 návštěvníků.
Organizace provádí soustavně drobnou údržbu areálu. V roce 2019 to byla například oprava
balustrády a obnova hydrofobizace na zámecké věži. Velkou opravou v hodnotě 228 tis. Kč byla oprava tlakové stanice pro zvyšování tlaku vody ve vodovodním a protipožárním
systému.

3.1

Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace

- podkapitola obsahuje rámcový popis složení pracovníků příspěvkové organizace
a) dle náplně práce
Náplň práce
ředitel
ekonomka
prac. vztahů
k veřejnosti
údržbář
uklízečka
pokladníprůvodce
celkem

Počet
pracovníků
1
1
1
1
1
0,5
5,5
4

Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 5.

b) dle struktury pracovněprávních vztahů
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr – plný úvazek
Pracovní poměr – zkrácený úvazek
DPP
DPČ

Počet pracovníků
5
1
21
0

Organizace zaměstnává pracovníka ve funkci pokladní-průvodce na zkrácený úvazek 0,5
z důvodu využití této pozice pouze v období návštěvnické sezony. Pracovníky na DPP
využívá organizace jako sezónní výpomoc zejména na pozici průvodce, případně technická
výpomoc s údržbou areálu.

3.2

Průměrná měsíční mzda

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA

2018

CELKEM

2019

33 286,76 34 314,05

index
1,03

4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické
ukazatele
4.1

Výsledek hospodaření

Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Náklady celkem
Výnosy celkem
+zisk/-ztráta

2018

2019

6 837 963,63
7 047 605,40
209 641,77

6 935 938,81
7 104 026,97
168 088,16

Výsledek hospodaření v roce 2019 po zdanění činí zisk ve výši 168 088,16 Kč. Ve srovnání s
rokem 2018 je VH nižší o 41 553,61Kč. Z hospodaření roku 2019 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. 2019
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4.2

Veřejné zakázky

V roce 2019 neměla organizace žádnou veřejnou zakázku v hodnotě nad 250 tis. Kč.
4.3

Čerpání účelových dotací –

a) Neinvestiční dotace
Poskytovatel

Účel

Ústecký kraj

Rodinné
stříbro ÚK
„Novohradská
pouť“

Výše dotace
250 000,-

Čerpáno

250 000,-

b) Investiční dotace
Poskytovatel

Účel

Výše dotace

Čerpáno

5 Výsledky kontrol
V organizaci se v roce 2019 uskutečnily kontroly:
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna - kontrola neshledala pochybení.
2. Krajská hygienická stanice - kontrola neshledala pochybení
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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

V roce 2019 nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb.
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