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Úvodem
Galerie hlavního města Prahy se v roce 2009 rozvíjela ve všech oblastech své činnosti. Pod
vedením nového ředitele ing. Milana Bufky, který byl jmenován 1. 11. 2008, došlo ke stabilizaci jejího celkového profilu. Navenek se to projevilo změnou loga, grafické úpravy dvouměsíčního programu a podoby webových stránek.
Zároveň byl položen důraz na zpevnění výstavního programu, který se pravidelně rozvíjel ve
všech svěřených výstavních prostorách, a na větší vnitřní koordinaci chodu instituce, do níž
byl přijat nový vedoucí oddělení pro styk s veřejností. Postupná restrukturalizace pracovních
míst v galerii vyvrcholila 15. 12. 2009, kdy bylo uvedeno do praxe nové organizační schéma.
Z hlediska počtu pracovních míst došlo k dalšímu zeštíhlení instituce, než jaké provedl audit
v roce 2008.
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Výstavní činnost
Galerie hlavního města výstavní činnost naplnila zvýšeným důrazem na umění vznikající po
roce 1945 a na umění současné. Mezi návštěvnicky nejúspěšnějším projekty se zařadily
všechny tři výstavy, jež proběhly během roku 2009 v Domě U Kamenného zvonu: Prinzhornova sbírka, připravená se sdružením ABCD art, po níž následovala výstava Jiřího Anderleho, kterou vidělo přes 20 000 diváků, a rok uzavírala výstava, kterou galerie připravila
k dvacátému výročí samotové revoluce, pojmenovaná Tenkrát na východě, jež se věnovala
zachycení každodenního života v Českolosvensku v letech 1948-1989.
V Městské knihovně se uskutečnily náročné zahraniční projekty jako výstavy Monument
transformace, ve němž spolupracovala s občanským sdružením Transit Displey, kde bylo
přítomno přes osmdesát zahraničních autorů z celého světa, a Narušitelé hranic, který se
naopak týkal současného středoevropského umění.
V roce 2009 těžiště Galerie hlavního města spočívalo rovněž v prezentaci současných českých
autorů: proběhla velká retrospektiva Jiřího Davida, uskutečněná ve spolupráci s Moravskou
galerií v Brně, autora, který byl v anketě časopisu Reflex vyhlášen za nejpodnětnějšího umělce posledních dvaceti let, a ve druhém patře staroměstské radnice čtyři výstavy, které se zaměřily na nejnovější projekty představitelů střední generace jako Jiří Petrbok, Filip Černý,
Jan Šerých a Josef Bolf.

Po sametu
Těžiště galerie v jejím loňském roce spočívalo v přípravě dlouhodobé expozice a rekonstrukci
Domu u Zlatého prstenu, ve které byla otevřena v předvečer 17. 11. 2009 ke dvacetiletému
výročí sametové revoluce výstava Po sametu, kurátorsky připravená Sandrou Baborovskou
a Karlem Srpem. Představuje šedesát pět autorů, což je největší množství umělců přítomnosti,
jež bylo do dlouhodobějších expozic kdy v České republice zapojeno. Exponáty ze sbírek
GHMP byly konfrontovány s novými, zapůjčenými přímo od autorů či ze soukromých sbírek.
Vznikl tak jedinečný celek, v němž došlo k propojení několika generačních vrstev, činných
v Československu za posledních dvacet let. K expozici vyšel rovněž obsáhlý katalog Po sametu. Za tímto účelem byla změněna dosavadní funkce Domu u Zlatého prstenu: byla dokončena
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výstavba výtahu a šatna přenesena do suterénních prostor. Došlo tak poprvé k současnému
využití všech výstavních prostor. Divák, který projde od třetího patra přes druhé a prvé patro
do suterénu rovněž navštíví loni poprvé z výstavního hlediska otevřený prostor bývalé trafostanice, kde dříve byla umístěna šatna v přízemí Domu u Zlatého prstenu.

Start-up
Tento prostor byl otevřen již 1. 4. 2009 a vyhrazen pro projekty cyklu Start up, jehož úkolem
je soustavně představit v přibližně měsíčních intervalech projekty mladých nastupujících autorů, často ještě studentů vysokých uměleckých škol. Na tento projekt, který během roku
představil šest výstav, je vstup bezplatný.

Alfons Mucha
V roce 2009 patřily nejvýznamnější zahraniční zápůjčky z galerijního fondu Alfonsu Muchovi. Na jeho tři rozsáhlé monografické výstavy do Vídně, Montpellieru a Mnichova byly zapůjčeny dvě plátna ze souboru Slovanské epopeje, která u diváků vzbudila velkou odezvu,
a soubor návrhů pro Primátorský salón Obecního domu.

Odborná spolupráce
Galerie hlavního města Prahy na svých projektech spolupracuje s hlavními odborníky
z Ústavu dějin umění AV ČR a z Ústavu pro dějiny umění FF UK. V roce 2009 spolupracovala především s Moravskou galerií v Brtně, s občanským sdružením ABCD art a Arbor vitae.
Řada výstav by nebyla možná bez soustavné spolupráce s Národní galerií v Praze a s dalšími
oblastními galeriemi.
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Počet výpůjčních smluv a zapůjčených děl ze sbírek GHMP uskutečněných
v roce 2009:

Krátkodobé zápůjčky uskutečněné v roce 2009:
Počet smluv o výpůjčce: 27
Počet zapůjčených děl: 82

Zahraniční zápůjčky:
Počet smluv o výpůjčce: 6
Počet zapůjčených děl: 26

Dlouhodobé zápůjčky (včetně prodlužování smluv):
počet smluv o výpůjčce: 8
počet zapůjčených děl: 112

Počet smluv celkem: 41
Počet zapůjčených děl celkem: 220
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Výhled
Výstavní plán pro rok 2010 vychází z dlouhodobého plánu. Tentokráte v jeho centru budou
projekty týkající se především umění po roce 1945. Představí jednak stěžejní průzkumovou
výstavu českého umění Roky ve dnech, týkající se umění od roku 1945 do roku 1957, která
dosud nebyla v českém prostředí uskutečněna, jednak tři retrospektivy uznávaných klasiků
české moderní malby: v Domě U Kamenného prostoru proběhne přehlídka Zdeňka Sklenáře,
která dosud rovněž v Čechách nebyla realizována, a dvěma samostatnými výstavními projekty
se galerie navrátí ke svému nosnému projektu: v Městské knihovně proběhnou dvě výstavy
nejdůležitějších poválečných českých malířů, jednak Zdeňka Sýkory, jednak Václava Boštíka.
Na mladé umění se zaměří další pokračování oblíbeného bienále Zvon a cyklus Start-up. Významným obohacením výstavního projektu bude historická výstava s pracovním názvem
Eliška a Jan, kterou připravuje galerie ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy a Muzeem hlavního města Prahy na letošní podzim do Domu U Kamenného zvonu.
Ze zahraničí se podařilo navázat spolupráci zejména s rakouským muzeem současného umění
Essl, ve kterém GHMP plánuje výhledově projekty na rok 2011 a 2012.
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Činnost úseku restaurování a veřejných plastik
V roce 2009 došlo ke zdárnému dokončení restaurování pylonu v Riegrových sadech, který
byl ohroženou památkou. Pod odbornou gescí GHMP a ve spolupráci s orgány památkové
péče probíhalo a bylo ukončeno restaurování pomníku Josefa Jungmanna na Jungmannově
náměstí, pokračovalo restaurování na veřejných plastikách Práce a Humanita na předmostí
Hlávkova mostu a bylo rovněž dokončeno restaurování pomníku Aloise Jiráska; průzkumem
byly zahájeny práce na pomníku Františka Palackého.
Problematickou se jeví v minulosti uzavřená smlouva s firmou QEEP a je úkolem Galerie,
aby v budoucnosti byly veškeré uzavírané smlouvy lépe zvažovány – práce firmy QEEP na
pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí byly zrušeny, z prostředků Galerie
resp. Magistrátu byl pokryt zbývající průzkum a připravuje se zadání restaurování výběrovým
řízením v souvislosti s revizí původní smlouvy. Rozpracované restaurátorské práce na památkách, zasažených povodněmi v areálu zámku Troja, byly vzhledem k pokračujícím sporům se
spolumajitelem rovněž pro rok 2009 pozastaveny (především další etapa restaurátorských
prací na prospektu s tzv. Herkulovými činy), bylo však nutné zopakovat zajištění plastické
výzdoby na tzv. Divadle. Byl pouze ošetřen Tartar a zahradní schodiště od biologického napadení. Proběhla však úspěšně III. konečná etapa restaurování fasád Bílkovy ateliéru
v Chýnově.
V rámci probíhajících prací na opravě Karlova mostu byla potápěči nalezena a pak zakonzervována další partie původní výzdoby (část vázy od Antonína Paduánského) a probíhá sekání
kopií pro Karlův most (sokl sousoší sv. Kosmy a Damiána a obě vázy k Antonínu Paduánskému). Jakožto havárie pak byl opraven mramorový sokl pod Kalvárií, navrácena věžička ke
sv. Barboře a doplněna šavle u Turka ze sousoší sv. Jana z Mathy; ve spolupráci
s Magistrátem se řeší ochrana veřejných plastik kamerovým systémem. Díky spolupráci se
Sdružením výtvarníků Karlova mostu byla na most vrácena mříž s reliéfem Svržení z mostu
sv. Jana Nepomuckého. Byl také zahájen průzkum mariánského sloupu na Hradčanech, který
je v havarijním stavu, a je připravováno osazení nové plastiky Pocta poštovní známce od sochaře Jilemnického u Poštovního muzea v Praze.
Ve vlastní režii byla v restaurátorském ateliéru konzervována řada obrazů, rámů a plastik (galerijních i zápůjček pro výstavy); ostatní díla byla zadávána restaurátorům mimo GHMP –
především proběhlo restaurování dalších 2 obrazů z cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy
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(ak. mal. T. Berger a kolektiv) pro zápůjčku do Montpellier a Mnichova. V rámci veřejné
plastiky nastoupil specializovaný správce depozitáře veřejné plastiky a současně restaurátor,
držitel oprávnění k restaurování soch MK ČR, který v průběhu roku systematicky čistil a ošetřoval řadu plastik a uměleckých děl (např. sousoší legionářů pod Emauzy aj.) včetně biocidního ošetření zahradního schodiště v Troji (napadeno mikroflorou) a řešil havárie veřejné
plastiky (zajištění uvolněných partií římsy sv. Františka Borgiáše, stěhování plastiky J. Hány
z Modřan, ošetřování depozitárních plastik aj.) a připravoval nové uložení plastik v depozitáři.

Zápůjčky a badatelské návštěvy
Ze sbírek veřejné plastiky jsou (kromě restaurátorských prací) pouze dlouhodobé zápůjčky:
Počet smluv o výpůjčce: 5 (celkem 4 výstavní instituce)
Počet zapůjčených děl: 19 ks
Badatelské návštěvy: 2 + studium dokumentace při restaurátorských zakázkách pro GHMP

Kromě běžné agendy registru a depozitářů, která byla už od poloviny roku 2008 v návaznosti
na dříve zpracovaný soubor veřejné plastiky postupně převáděna do evidenčního systému
DEMUS ve spolupráci s odborníky z Moravského zemského muzea, probíhá digitalizace sbírek, resp. převod dokumentace do digitální podoby – Galerie na svých webových stránkách,
které byly v roce 2009 inovovány, zveřejnila už v roce 2008 na základě grantu MK ČR kromě
již dříve zpracované veřejné plastiky (dle stavu, uvedeného ve zřizovací listině GHMP) i prezentaci nejvýznamnějších děl ze svých sbírek spolu se základní charakteristikou a dokumentací a v roce 2009 byla webová databáze veřejné plastiky i sbírek postupně vylepšována.

Depozitáře
V roce 2006 se podařilo pro Galerii získat nový depozitář (sbírková plastika a malba velkých
formátů a část veřejné plastiky) v prostoru bývalého krytu CO v Hostivaři, kde je setrvale
nutné sledovat a v případě nutnosti i upravovat mikroklima – je zde zajištěno sledování teplot
i relativní vlhkosti a odvlhčování včetně řízeného odvětrávání (nikoliv klimatizace) na zákla-
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dě smlouvy s pronajímatelem. Depozitář v Hostivaři poskytl stísněné, i když již omezené prostorové možnosti, ale stále zůstávají i 2 mimopražské depozitáře pro objemné kusy z veřejné i
sbírkové plastiky. Chybí také dostatečné skladové zázemí pro výstavní provoz – Galerie má
zájem o převzetí uvolňovaných depozitářů po Muzeu hlavního města Prahy v areálu na Bouchalce, vytvoření jednotného depozitáře se zázemím pro veřejnou plastiku a zrušení vzdálených mimopražských depozitářů. V hlavních depozitářích v Městské knihovně a v Prstenu je
již dlouhodobě upravené klimatizované prostředí, ale jejich velikost je limitována. U pronajatých prostor probíhá servis technických zařízení EPS, EZS a dalších, v Pavlíkově pak neustálé
stavební opravy objektu (střecha byla poškozena vichřicí, průběžně se provádí zajištění proti
vnikání holubů do objektu apod.).

Zámek Troja a Trojská karta
V zámku Troja zatím zůstává dlouhodobá expozice nazvaná Věčné léto v římské vile: počet
platících návštěvníků bohužel nevzrůstá, ale roste zájem o zvýhodněné, lektorské a bezplatné
akce; dále poklesl oproti minulým rokům opět prodej Trojské karty. Osvědčila se Muzejní noc
a akce ve spolupráci s MČ Troja. Velký zájem provázel i doprovodné akce a přednášky, které
se konaly v souvislosti s Trojskou kartou i samostatně, také jako speciální akce určené dětem,
a pokračuje i obnovená tradice bohoslužeb v zámecké kapli. V interiéru pokračuje v čínských
saloncích expozice doplněná o zápůjčku evropských porcelánových a keramických chinoiserií
ze sbírek Moravské galerie v Brně (kurátor Filip Suchomel).
Návštěvy areálu jsou však limitovány jak obtížnou spoluprací se spolumajitelem části areálu
a nedořešeným restitučním sporem, tak i stavem některých objektů po povodních – restaurátorské a rekonstrukční práce jsou podmíněny finančními možnostmi GHMP a vztahem ke
spolumajiteli. Záporným faktorem jsou také kvalitativní nedostatky některých materiálů
a technologií, použitých při rekonstrukci v 80. letech 20. století – např. je vážně narušena
střecha jak na zámku, tak i na hospodářských budovách. Přesto se už v roce 2008 podařilo
zámek otevřít pro konání svatebních obřadů, jejichž počet díky krásnému prostředí roste,
a rozšířil se přímý pronájem zámeckého areálu (jižní zahrady) a prostor v zámku, výhledově
v dohodě s dědici pana Ungra včetně konírny. Volně byl opět v roce 2009 přístupný pro návštěvníky parku i projekt Green space (kurátor Petra Hoftichová), kdy do zeleně v horním
parteru u zámku byly po celou letní sezónu na základě zápůjčky od autorů umístěny plastiky
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4 současných výtvarníků (Cimala, Rittstein, Róna, Sozanský). V červnu 2007 byl také otevřen
rekonstruovaný prostor Oranžerie, kde trvá po dobu rekonstrukce Bílkovy vily prezentace
nábytku Františka Bílka.
Opakovaný projekt Trojské karty ve spolupráci se Zoologickou zahradou Praha a Botanickou
zahradou, který návštěvníkům Trojské kotliny umožnil využít všechny nabízené formy kulturního vyžití daného regionu včetně speciálních akcí, vyžaduje do budoucnosti zvýšenou
propagaci a rozšíření nabídky doprovodných akcí – pražské kulturní léto nabízí řadu dalších
konkurenčních projektů a pro příští roky je třeba připravit nové možnosti kulturního i společenského vyžití pro různé věkové skupiny a více prosadit zámek do tras individuálních turistů
i agentur.
Vzhledem k probíhajícím jednáním ohledně restitučního nároku nebyla v roce 2009 prováděna žádná rozsáhlejší oprava na objektech v areálu. Začátkem roku bylo provedeno větší
množství drobných stavebních oprav v areálu objektu před otevřením zámku pro veřejnost.
Jedná se mimo jiné o nátěry dřevěných konstrukcí, repase povrchů venkovního osvětlení lamp, orientačního značení a dalších. Do otevření areálu byla provedena rozsáhlá oprava
z důvodu havárie na hlavním vodovodním řádu v areálu, uloženém v prostoru mezi hospodářskými budovami a objektem zámku, kdy došlo při mrazech k roztrhání původního litinového
potrubí, které bylo nahrazeno novým plastovým potrubím. Dále byla prováděna údržba
a opravy na technických zařízeních v objektech, údržba cest, zahrady a objektů, kde byly řešeny především zjištěné urgentní havárie, a vzhledem k připravovanému výběrovému řízení
na zahradnické služby proběhla údržba zeleně v omezeném rozsahu především vlastními pracovníky.

Bílkova vila a Chýnov
Rekonstrukce Bílkovy vily byla nakonec zahájena v roce 2008, kdy proběhlo výběrové řízení
na dodavatele prací, jímž se stala firma GEMMA ART. Byl využit i zpracovaný projekt nové
expozice v Bílkově vile (v návaznosti i v Chýnově), a do Chýnova byla dočasně přesunuta
podstatná část plastik z Bílkovy vily v Praze, neboť chýnovský ateliér má prakticky shodné
mikroklima, nábytek byl umístěn do dočasné expozice v opravené Oranžerii v Troji. Do Národní galerie však byla na základě její žádosti vrácena stěžejní Bílkova plastika Úžas.
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Koncepce nové instalace dle návrhu prof. Wittlicha je v obou objektech již v základě připravena, tak jako studijní centrum archivních materiálů, které bylo nakonec koncepčně i provozně vhodněji navrženo do suterénu. Přes nedořešenou otázku pozemku a plotu s restituenty
sousedního objektu Mickiewiczova 3 práce zdárně pokračují, i když projekt bylo nutné několikrát upravit na základě nových zjištění a nálezů v průběhu obnovy vily i zahrady a musel být
také posílen rozpočet na obnovu vily (byl např. nalezen zbytek barokního bastionu, odkryta
původní úroveň zahrady, nalezena a obnovena originální výmalba interiérů apod.).
Instalace v Chýnově je sice provizorní, ale umožnila návštěvníkům poprvé v tomto prostředí
spatřit některé plastiky Františka Bílka. Po dokončení rekonstrukce pražské vily dojde i zde
k úpravám expozice, ale zatím bylo v roce 2009 už dokončeno restaurování reliéfů na plášti
Bílkova chýnovského ateliéru a proběhla i další údržba celého objektu (drobné stavební opravy, např. oprava vchodové branky a oplocení, oprava uhnilé části trámu ve střešní konstrukci ,
opravy elektroinstalace aj.). Je připravována oprava vstupního schodiště a nátěry vnějších
dřevěných prvků na objektu.

Slovanská epopej
GHMP je správcem cyklu Alfonse Muchy Slovanská epopej, který je dlouhodobě zapůjčen na
základě prodlužované termínované smlouvy do Moravského Krumlova. Magistrát hl. m. Prahy připravuje projekt nového pavilonu nebo dočasnou úpravu pro přemístění cyklu do Prahy,
avšak zatím probíhají pouze přípravná jednání a opětně je schváleno další prodloužení zápůjčky pro Moravský Krumlov, tentokrát na půl roku – kulturní středisko v Moravském
Krumlově již má potvrzené prodloužení pronájmu prostor, kde se nyní Epopej nachází. Galerie průběžně zajišťuje restaurátorské práce na Epopeji (v roce 2009 byly opět restaurovány 2
obrazy z cyklu) i veškeré odborné podklady. Pro putovní retrospektivní výstavu Alfonse Muchy (Vídeň, Montpellier, Mnichov)byly postupně zapůjčeny vždy 2 obrazy z Epopeje, jejichž
návrat do Moravského Krumlova je plánován na leden 2010.
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Rothmayerova vila
Objekt je prázdný a připravován k rekonstrukci, je zpracována koncepce expozice a připraven
projekt pro stavební povolení, který je průběžně projednáván a konzultován. V objektu je zajištěn stálý dohled. V rámci údržby byla provedena oprava na ústředním vytápění a seřízení
kotle a zahradník z Troji pečuje dle možností o zahradu, která je rovněž zahrnuta do projektu
rekonstrukce vily. V roce 2010 by měla být zahájena stavební oprava.

Správa svěřených objektů a prostor v nájmu
Podle plánu pro rok 2009 byly provedeny dvě rozsáhlejší opravy sociálních zařízení v objektu
Týnská 6 a v objektu Městské knihovny v zázemí a dále drobné stavební opravy a údržba
technických zařízení budov, servisy, revize zařízení a následné odstraňování závad z revizí
zařízení a stavu objektů. V roce 2009 došlo k 5 závažným haváriím. Z toho jedna na technickém zařízení klimatizace v objektu Městské knihovně , druhá na střeše objektu kostela
v Pavlíkově , třetí na střeše objektu Staroměstské nám.605/13 a čtvrtá na hydroizolaci pavlačí
v objektu Staroměstské nám.605/13, pátá na vodovodním řádu v areálu Trojského zámku.
První dvě opravy byly provedeny v rámci pojistných událostí. Opravy v objektu Staroměstská
605/13 byly řešeny jen částečně, z důvodu potřeby zajištění finančních prostředků a nutného
projednání s památkáři. V prostorách v Rytířské ulici šlo o údržbu pracoviště.

Dům U Kamenného zvonu
Byla provedena částečná oprava havarijního stavu střechy, kdy hrozil pád střešní krytiny do
Týnské ulice: stav střechy vyžaduje celkovou opravu. Další havárie byla na dvorních pavlačích, kdy v důsledku havarijního stavu původní hydroizolace dochází k průsaku vody a následně i k destrukci štukových prvků říms a volut na podpěrných konzolách a jejich opadávání
do atria, což ohrožuje návštěvníky objektu. Havárie byla řešena montáží ochranných sítí
v partii ohrožených prvků. Odstranění těchto závad bude řešeno podle finančních možností
v roce 2010, příp. 2011. Do roku 2010 bylo přesunuto oplechování venkovních říms do Týnské ulice olověným plechem (již v minulosti bylo oplechováno hlavní průčelí).
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Dům U Zlatého prstenu
Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí objektu, užívaného pro kavárnu i
ateliér. Dále byly provedeny nátěry krovů proti houbám, plísním, dřevokazným škůdcům a
protipožární nátěry. Oprava povrchů podlah v objektu ošetřením polymerickými metalickými
vosky. V objektu byly převážně prováděny opravy a údržba a servis technických zařízení budovy.

Městská knihovna
Byla provedena oprava sociálního zařízení ve 2. patře v prostorách užívaných pro zázemí Galerie, a řešena havárie na zařízení klimatizace, kdy došlo k zatečení vody a poškození omítky
a podlah v jedné výstavní místnosti v rámci pojistné události. Pro stávající klimatizaci bylo
zajištěno digitální měření a sledování mikroklimatu ve velínu včetně záznamového programu.
V rámci údržby proběhla i celková obnova PC sítě v kancelářském zázemí (původní rozvody
již byly skoro 20 let staré a kapacitně nedostačovaly současným požadavkům provozu).
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Marketing a styk s veřejností
Oddělení marketingku a PR se snažilo pravidelně informovalo širokou veřejnost prostřednictvím tisku, radia i televize o pořádaných výstavách, doprovodných programech a speciálních
akcích GHMP. V tomto směru se podařilo navázat velmi dobrou partnerskou spolupráci
s největšími deníky a týdeníky, kterými jsou např. MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské
noviny, Respekt, Instinkt a další. Neméně důležitými partnery byla Česká televize a Český
rozhlas. I nadále se pokračovalo ve spolupráci se všemi odbornými časopisy z oboru výtvarného umění.
Na základě velmi dobré spolupráce bylo docíleno vydávání inzerce v tisku, radiu i na internetových portálech za pomoci výhodnějších nekomerčních smluv.
Oddělení vnějších vztahů zajišťovalo pravidelné kurátorské a lektorské prohlídky, cyklus
Z očí do očí, koncerty v Domě U Kamenného zvonu, činnost Klubu přátel GHMP a speciální akce pro klub, např. Besedy s galeristy, zájezdy či vánoční program
V roce 2009 se oddělení marketingu zhostilo zajišťování veškeré venkovní reklamy a to jak
pro hlavní výstavní činnost, tak pro všechny doprovodné programy určené veřejnosti.
Oddělení marketingu řídilo koordinaci při vytváření nových webových stránek. Rovněž byl
zajištěn pravidelný tisk dvouměsíční programové skládačky, kde došlo ke změně designu odvíjejícího se od nových webových stránek. Nově byla také vydána v anglickém jazyce.
Podařilo se také uzavřít spolupráci s firmou Ogilvy zastupující firmu Samsung, která materiálně podpořila zajištění instalace dlouhodobé výstavy Po sametu. Společnost Samsung také
poskytla velkoplošné televizory, které byly umístěny na všech pokladnách našich výstavních
prostor, jejichž hlavním cílem je promítání reklamních spotů upozorňujících na činnost
GHMP.
Oddělení marketingu organizovalo veškerý doplňkový prodej katalogů, odborných publikací
a všech tiskovin týkající se právě probíhajících výstav.
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Souhrn akcí v rámci spolupráce se školami, výtvarný kroužek a doprovodné
výtvarné akce pro veřejnost 2009
V tomto roce bylo uskutečněno celkem cca 159 doprovodných výtvarných akcí a interaktivních prohlídek různých typů pro školy, žáky, studenty, děti a mládež, z toho proběhlo:
94 interaktivních prohlídek výstav pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázia, ZUŠ, SŠ,
SOŠ, VOŠ i VŠ) spojených s následnou výtvarnou reakcí,
42 štestihodinových středečních výtvarných kroužků pro všechny věkové kategorie,
19 tematických pětihodinových sobotních výtvarných akcí pro veřejnost v rámci cyklu „Tvořivé dialogy s uměním“,
4 celodenní mimořádné akce pro děti
Kromě toho do GHMP navíc proudí školy i individuálně, tzn. bez konkrétní rezervace a objednání, takže kompletní počet návštěv škol je ještě vyšší, než tomu bylo v letech minulých.

Komunikace a spolupráce se školami – interaktivní prohlídky spojené
s výtvarnou akcí
Stálé expozice i aktuální krátkodobější výstavy v GHMP byly intenzivně navštěvovány všemi
typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázia, ZUŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ i VŠ). Zájem škol o naše akce potvrzuje i fakt, že interaktivní prohlídky navštívila v roce 2009 opět spousta mimopražských škol
z celé ČR (např. Brno, Kolín, Litomyšl, Kutná Hora, Most, Tábor, Děčín, Přerov, Mnichovo
Hradiště, Kralupy nad Vltavou, Český Brod, Votice, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou,
Jilemnice, Tachov, Hostivice, Česká Kamenice, Bystřice, Stochov (Kladno), Dymokury, Šestajovice, Mimoň (okr. Liberec).
Do GHMP proudí i zahraniční návštěvníci - např. na interaktivní prohlídku výstavy Jiřího
Anderleho zavítala 80ti členná skupina bohemistů z Letní školy FF UK z mnoha zemí z celého světa.
Návštěvy výstav v GHMP byly většinou propojovány s přímou výtvarnou reakcí. Z hlediska
zájmu škol byly nejžádanější tyto výstavy: „Jiří David“, „V spektru rozmanitostí“, „Ba-
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trachomyomachia - Jiří Anderle“, „Po Sametu“, „Asymetrická harmonie – Karel Teige,
„ Prinzhornova sbírka - Art Brut“. Nejvíce nás navštěvovala gymnázia a základní školy.
Interaktivních prohlídek se často zúčastnily i odborné školy – např. Katedra výtvarné výchovy
Masarykovy univerzity Brno, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice – pobočka Litomyšl,
Katedra fotografie FAMU, Střední uměleckoprůmyslová škola Jablonec nad Nisou, Vyšší
odborná škola obalového designu Štětí, Střední škola fotografická, filmová a televizní Skalsko u MB atd.

Výtvarný kroužek
Celý rok probíhal opět tradiční středeční šestihodinový výtvarný kroužek - celoroční cyklus
tvůrčích dílen pro děti i dospělé v ateliéru v Domě U Zlatého prstenu - zájemci si mohli vyzkoušet tradiční i netradiční výtvarné techniky z oblasti kresby, malby, grafiky, fotografie,
prostorové tvorby, ale i intermediální, konceptuální a akční tvorby.
Letos se tento kroužek konal 42krát a už jsme zaznamenali i úspěchy přijetí pravidelných členů výtvarného kroužku na střední i vysoké umělecké školy, na které se zde připravovali. Na
další přijímací zkoušky na umělecké školy se zde připravují i další žáci a studenti.

Tvořivé dialogy s uměním
Velký úspěch v roce 2009 měly i pětihodinové sobotní doprovodné sobotní výtvarné akce
„Tvořivé dialogy s uměním“, formálně nebo obsahově reagující na aktuální výstavy GHMP
vždy přímo v konkrétních expozicích nebo objektech GHMP. Jsou volně otevřené veřejnosti,
zúčastnit se jich může kdokoliv.

Mimořádné víkendové výtvarné akce pro děti
- Výtvarná akce v rámci Trojského dne - společná akce GHMP, Botanické zahrady hl. m.
Prahy a Zoo Praha k společnému projektu Trojská karta
- Výtvarná akce v rámci Dne s Trojskou kartou
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- Výtvarná akce v rámci Trojského vinobraní
- Výtvarná akce s názvem “PET ART – TEP ART“, kterou realizovala GHMP v Českém centru v Praze jako doprovodnou akci k výstavě Veroniky Richterové, která tvoří své objekty
z PET lahví - akci navštívilo 5 škol a v rámci reakce na výstavu vytvářeli žáci a studenti výtvory z PET – lahví
Speciálních výtvarných akcí v Trojském zámku se průměrně účastnily denně desítky dětí,
(často až 70 – 100 dětí), ve všech případech se jednalo o kresbu křídami na velké formáty
v monumentálním barokním schodišti Tartar. Tvorba byla inspirována zdejšími sochami (sochy olympských bohů, personifikace 4 živlů, 4 světadílů a 4 denních dob) i celým Trojským
zámkem – architekturou, interiéry zámku i zahradou.

Skupiny znevýhodněných a handicapovaných dětí v GHMP
Výtvarné akce byly organizovány i pro skupiny znevýhodněných dětí i dospělých. Navštívily
nás například skupiny z těchto organizací a institucí:
- děti z nemocnice Motol
- volnočasový zájmový kroužek pro děti ze sociálně slabších rodin (Člověk v tísni)
- Centrum 83 Mladá Boleslav (ústav pro lidi s mentálním postižením)
- Centrum služeb Hvozdy (společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR)
- Domov sociálních služeb Vlašská Praha (ústav pro lidi s mentálním postižením)
- Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha
- Ledovec Plzeň (instituce pro duševně nemocné)
- Kroužek arteterapie ze ZŠ "Integrál" Praha 2 (pro žáky se specifickými poruchami učení)
- Klub seniorů Praha
Do budoucna plánujeme rozšířit tyto akce pro skupiny znevýhodněných dětí a navázat spolupráci s dalšími organizacemi, ústavy a institucemi spolupracující s těmito skupinami – na děti
mentálně a tělesně handicapované, duševně nemocné, opuštěné, z dětských domovů, sociálně
slabší atd. atd.
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Fotodokumetace výtvarných akcí
Téměř všechny akce byly podrobně zdokumentovány prostřednictvím digitálních fotografií
a virtuální fotogalerie tak byla tento rok rozšířena o další, čtvrtou část - během roku 2009 se
tak celkový počet vybraných fotografií v této fotogalerii vyšplhal až na celkový počet cca 15
000 snímků, které jsou zde trvale k dispozici ke stažení jak pro samotné zúčastněné školy, tak
pro případný zájem novinářů – jsou dokladem o úrovni i množství a pestrosti našich akcí.
Zároveň je to však také i jedna z možností efektivní propagace.

Výstava INSIDE - OUTSIDE – doprovodná akce k výstavě Prinzhornovy kolekce
„Inside – Outside“ byla komorní přehlídkou výtvarných prací klientů Domova sociálních
služeb Vlašská (DSSV), zařízení, které poskytuje služby občanům s mentálním postižením.
Byla uspořádána jako doprovodná akce k výstavě Prinzhornovy kolekce v Domě U Kamenného zvonu. Prezentace byla postupně rozšiřována i o práce dalších návštěvníků – výstavu
navštívili např. další klienti z DSSV a doplnili o svá díla, dále i klienti z dalších podobných
organizací, takže výstava se neustále rozšiřovala o jejich bezprostřední výtvarné reakce na
výstavu Prinzhornovy kolekce.
Název „Inside – Outside“ měl být narážkou na konfrontaci vnitřního a vnějšího světa psychicky, duševně i mentálně narušených lidí – na střety reality a fikce, iluzí a skutečnosti. Zároveň výraz „outside“ symbolizoval i určité vybočování, výjimečnost a jedinečnost tohoto
druhu umění.

Klub přátel GHMP
Klub přátel GHMP byl i v letošním roce důležitou cílovou skupinou.
V současnosti má přes 1 370 členů.
Členové byli pravidelně informováni o programu galerie a často využívali zaslaných nabídek
a všech výhod členství. Pro Klub přátel byly v tomto roce zorganizovány dva zájezdy: do
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Vídně na výstavu Alfonse Muchy (23.5.2009) a do Litomyšle (27.6.2009). Oba zájezdy sklidily pozitivní ohlas. Jako předvánoční program byla uspořádána kurátorská prohlídka výstavy
Po sametu a divadelní představení pro rodiny s dětmi. Nadále fungovala i spolupráce
s partnery Klubu – slevy u partnerů, výměna propagačních materiálů. Vznikl také nový grafický návrh na přihlášku do Klubu.

Další programy pro veřejnost
Galerie hlavního města Prahy, Zoologická zahrada HMP a Botanická zahrada HMP v letní
sezoně opět prodávaly Trojskou kartu, společnou vstupenku do všech tří institucí. Jako doprovodné akce pro držitele Trojské karty byl uspořádán jak samostatný (6.6.2009), tak i společný Trojský den (19.9.2009). Na programu byly prohlídky zámku, koncerty, sochařská
a výtvarná dílna a další.
Galerie hlavního města Prahy se jako každoročně účastnila projektu Pražská muzejní noc
(20.6.2009), veřejnosti byla zdarma zpřístupněna výstava Jiřího Anderleho a gotická kaple
a sklepení v Domě U Kamenného zvonu, výstava V spektru rozmanitosti v Domě U Zlatého
prstenu, výstava Monument transformace ve 2. patře Městské knihovny a expozice
v Trojském zámku. V září se konalo v areálu Trojského zámku tradiční vinobraní.
V prvním pololetí roku 2009 se v Domě U Kamenného zvonu ve spolupráci s agenturou Kinsky Trio Prague uspořádaly 4 koncerty vážné hudby. Další koncerty se již konaly v rámci
pronájmů koncertního sálu. V Zámku Troja pořádalo občanské sdružení Iuventa v letní sezoně další ročník Hudebních procházek a ve spolupráci s MČ Troja proběhl vánoční koncert.
I v dalších letech plánujeme rozvoj oddělení marketingu, kde se pokusíme nacházet další
možnosti prezentace GHMP jako organizace, věnující se především rozvoji mladých lidí
s jasným cílem přiblížit umění veřejnosti.
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Stavební práce a obnova objektů
Investice
č. st. 0004611
Rekonstrukce Bílkovy vily
- Rekonstrukce Bílkovy vily se týká obnovy stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku
se zahradou. Jedná se především o modernizaci a opravy stávajících rozvodů elektro, které
jsou již v nevyhovujícím stavu, drobné stavební zásahy k optimalizaci prostorů jak pro stálou
expozici, tak pro temporální výstavy, dále o stavební opravy a restaurování vnějších částí budovy včetně zahrady – opravy balkonů, cihelných zábradlí apod. Také zřízení centra Františka
Bílka pro větší prezentaci Bílkova života a díla, zpřístupnění archivních materiálů jak v elektronické podobě, tak přímo ve studovně.
- Rekonstrukce – vlastní stavební činnost byla zahájena v roce 2008, kdy byl dokončen projekt pro realizaci stavby a vybrán dodavatel stavby.
- V roce 2009 probíhaly rekonstrukční práce na vlastním objektu budovy a byly zahájeny
i práce v zahradách. Během probíhajících prací, provedení dalších průzkumových sond a po
odkrývání konstrukcí bylo postupně zjišťováno podstatně větší poškození objektu, než bylo
předpokládáno po počátečních průzkumech, které nemohly být provedeny plně do hloubky
z důvodu ne plně vyklizeného objektu. Oproti rozsahu předpokládaných prací byly potřebné
změny rozsahu a řešení např. u sanačních prací, provedení skladeb podlah jak v suterénu, tak
na celých ochozech a balkonech, u více poškozené kanalizace, byly vyvolané změny v důsledku objevení dobových výmaleb, požadavku památkářů zasklít okna historizujícím sklem
apod. Ani plánovaný rozsah zahradních prací nebude bez vyvolaných změn. Teprve po umožnění prořezání hustého keřového porostu a odkrytí dobového oplocení se ukázala potřeba
téměř celé oplocení nahradit a nejen opravit, potřeba snížení celého terénu zahrady na původní úroveň z důvodu přesahu půdního nárůstu přes stávající konstrukce a tím jejich poškozování. Řešení změn, zvláště provedení zahradních prací v možných technologických a klimatických podmínkách, také vyvolalo potřebu prodloužit termín dokončení stavby do téměř poloviny roku 2010. Tím bude také prodloužena doba provádění všech souvisejících činností (odborné dozory apod.).
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- Celkový nárůst vyvolaných změn znamená navýšení finančních prostředků. O jejich přidělení a zařazení do plánu KV na r. 2010 bylo požádáno samostatným dopisem. Převedené kapitálové výdaje do IF GHMP byly v roce 2009 vyčerpány.
- Při přesném vytyčení hranice pozemku se sousedním objektem bylo zjištěno, že část stávající zahrady s celým plotem spadá do parcely sousední a proto pro zachování celistvosti památky bylo požádáno o vykoupení sousední části parcely. Majetkoprávní vztahy nejsou dosud
ukončeny. Obnova oplocení na části sousední zahrady nebyla do probíhající rekonstrukce
zatím zahrnuta a bude řešena zcela samostatně po vykoupení sousední části parcely včetně
provedení nových sadových úprav v celkové ploše zahrady a venkovní části kolem oplocení,
se kterými nebylo počítáno. Na tyto práce a dodávky bude vypsána samostatná veřejná zakázka.
Vyčíslení předpokládaných finančních nákladů vyplyne z nově zpracovanou částí projektu
zahrady s výkazem výměr.
- Stavební práce budou pokračovat v roce 2010 s plánovaným ukončením k 31. 5.
- Po dokončení stavby bude v roce 2010 prováděna vlastní instalace expozice, dovybavení
interiéru nespjatého s konstrukcí objektu, zvláště vitriny a výstavní fundus pro expozici a doplnění mobilním kamerovým systémem. O finanční prostředky na toto dovybavení bude požádáno.

č. st. 0040047
Rekonstrukce Rothmayerovy vily
- Příprava na rekonstrukci byla zahájena v roce 2008 vyklizením vily. Tím byly vytvořeny
podmínky pro prohlídku vily uchazeči o veřejnou zakázku a provádění průzkumných a projektových prací. Ve spolupráci s Technickým muzeem hl. m. Prahy byla vytvořena koncepce
a záměr uspořádání vily s jejím budoucím zařazením prohlídkového okruhu historicky a architektonicky významných pražských vil. Vypsaná veřejná zakázka na projekt Rothmayerovy
vily byla zrušena z důvodu podání návrhu na začlenění této vily do kulturních památek, proto
muselo být výběrové řízení přehodnoceno z hlediska památkového zaměření.
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- V roce 2009 po novém vypsání veřejné zakázky na zpracování projektu a výběru projektanta bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. V současné době probíhá schvalovací řízení ke stavebnímu povolení. Bude požádáno o ponechání nedočerpaných finančních prostředků IF pro tuto akci v roce 2010.
- Veřejná zakázka na rekonstrukční práce bude uskutečněna na základě vydání projektu pro
výběr dodavatele až v roce 2010.
- Proto bylo zažádáno o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků (KV) z roku 2009
do roku 2010, kdy bude akce pokračovat.

č. st. 0040427
Pořízení klimatizace – Dům U Kamenného zvonu
- Expoziční prostory z důvodu stále větších nároků na mikroklima jsou v současné době nedostačující, proto naprosto nezbytným řešením je zřízení klimatizace
- V roce 2009 bylo vyčerpáno 2 000 tis. Kč, nedočerpané prostředky byly převedeny do roku
2010

č.st. 0040757
Umístění a osazení sochy od I. Jilemnického
- Z odsouhlasené částky byla vyčerpána část a pro ostatní bylo požádáno o převod, který je
potřebný kvůli zdržení celé akce z důvodu rozšíření požadovaných souhlasů na nově osazovanou plastiku ze strany stavebního odboru MČ Prahy 1, kde bylo dodatečně vyžádáno ještě
několik dalších správních souhlasů (celkem je požadováno vyjádření asi 40 institucí pro získání stavebního povolení a územní řízení), jejichž termín vyřízení již přesahuje vhodné klimatické podmínky pro provádění výkopových prací a osazování na místě.
- Je potřeba i prodloužení termínu, a to do 15. května 2010, aby nedošlo ke znehodnocení
prováděných prací vinou nevhodných klimatických podmínek. Plastika bude osazena na kamenný blok v nezámrzné hloubce – dosud všechny oslovené instituce vyjádřily s osazením
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souhlas, blok kamene je objednán a předpracován v lomu. Autor je o postupu celé akce informován.

Z částky IF
Doplnění měření a sledování klimaprostředí – Městská knihovna
- Byl doplněn systém MaR (dispečerské pracoviště) ve věci klimatizace v naší galerii v objektu Městské knihovny, Mariánské nám.1, vchod z Valentinské, Praha 1. Byl tak splněn dnes
zcela samozřejmý požadavek na předložení záznamů o stavu prostředí, které zároveň umožňují rychlou diagnostiku a řešení závad. Systém byl realizován na základě poptávky ke zpracování nabídky na doplnění měření klimaprostředí jak v expozici, tak depozitářích o digitálně
zaznamenávané měření svedené do počítače. Kontinuálně jsou zaznamenávány hodnoty teplotní a vlhkostní, relativní, min., max., apod.
Kamerový systém – dům U Kamenného zvonu
- V souvislosti s uspořádáním významné výstavy k nástupu Jana Lucemburského na český
trůn chce GHMP posílit ostrahu expozice a zřídit kamerový systém v objektu.
- Realizaci kamerového systému, jako nového technologického celku GHMP zahájila koncem
roku 2009, montáž proběhne počátkem dalšího roku.
Nákup užitkového vozidla
- GHMP potřebovala obnovit vozový park o užitkové vozidlo, které bylo po povodních v roce
2002 v areálu Trojského zámku zcela zničeno. Pořízení náhrady uskutečnila nákupem nového
automobilu.
Provedení kopií soklů a váz - Karlův most (zahájeno jako IA č. 0040634)
- Práce na realizaci kopie soklu a váz probíhají dle schválených záměrů a rozpočtů a jsou ve
větší rozpracovanosti, než se předpokládalo, avšak pro rok 2009 bez získání kapitálových
výdajů, proto vznikla potřeba finančního čerpání z IF, které původně nebylo plánováno.
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Zpráva o výsledcích finanční kontroly za rok 2009
MHMP

Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Jungmannova 35/29

Vaše značka k MHMP-11316/2010

V Praze dne 15.1.2010

Věc: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu v GHMP za rok 2009
1.

Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Zákon o finanční kontrole č.320/2001Sb. je zpracován ve Směrnici vnitřního kontrolního systému v GHMP, kterou
Galerie vydala s platností od 1.1.2004 a ve které je určen způsob zabezpečení předběžné, průběžné a následné
řídící kontroly ve smyslu Pravidel.
Dodatek č. 2 ze dne 12.5.2004 ke směrnici č. 2 Přezkušování účetních dokladů ze dne 2.1.2003 určil funkce
příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního pro jednotlivé oblasti řídící kontroly.

GHMP má zpracované vnitro organizační směrnice pro vedení účetnictví, které pro rok 2006 a 2007 zcela aktualizovala a promítla do nich nařízení zřizovatele, která jsou vydávána pro příspěvkové organizace zřízené Magistrátem hlavního města Prahy, případně další povinnosti vyplývající ze zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Jedná se především o směrnice k majetku, resp.jeho prodeje, pronájmu, vyvěšení
prodeje a pronájmu na veřejné desce, prodej a nájem za ceny obvyklé.
Účetní rozvrh Galerie a používané postupy účtování vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění jeho
dodatků a vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví pro
účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky a příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
V roce 2009 prošly řídící finanční kontrolou GHMP průběžně při oběhu veškeré finanční doklady.

V průběhu roku došlo ke změně systemizace a reorganizaci k 15.12.2009. Byla vypracována nová organizační struktura spolu s důvodovou zprávou.
Vnitřní kontroly GHMP za rok 2009 nezjistily závažné porušení pracovní kázně způsobené nedodržováním obecně závazných pracovních předpisů, porušování vlastních předpisů GHMP ani jejich vědomé nedodržování a jejich
obcházení a nebyly zjištěny ani z hlediska objemu nebo závažnosti podstatné nedostatky.
Je možné proto vnitřní kontrolní systém GHMP považovat za účinný.
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2.

Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů

V roce 2009 nebyla při řídící kontrole učiněna taková zjištění, na jejichž základě bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

3.

Odvody za porušení rozpočtové kázně a výše sankcí (pokut a penále) podle zvláštních předpisů

V roce 2009 byly na základě provedených kontrol u GHMP uloženy tyto odvody a sankce.
Dne 9.6.2009 byla Městskou částí Praha 7, Úřad městské části, odbor dopravy, jako silniční a správní úřad na
území hl. m. Prahy, uložena pokuta ve výši 5000,- Kč za porušení ust. § 25 odst.1/ a odst. 6/ písm. c) bod 3, zák.
č. 13/1997 Sb., za umístění nepodchodného lešení kolem sousoší „práce“ a „humanita“ Jana Štursy v době od
16.03.2009 do 31.05.2009. Zároveň byla GHMP povinna uhradit i náklady řízení ve výši 1000,- Kč.
Následně byla přijata taková opatření, aby k podobným situacím již nedocházelo.
Dne 20.11.2009 byla GHMP vyměřena bloková pokuta za neoprávněné vystavení reklamního poutače (upoutávka na koncerty vážné hudby společností Company Group) ve výši 500,- Kč. Tato pokuta byla udělena Městskou
policií hl. m. Prahy.
Následně byla přijata taková opatření, aby k podobným situacím již nedocházelo.
Ke dni 16.1.2008 bylo Vojenskou zdravotní pojišťovnou uloženo penále za neuhrazené a opožděné platby pojistného za období 1.1.1999 do 30.11.2007 předepsané od 1.1.1999 do 16.1.2008 ve výši 1390,- Kč. Předepsání
dlužného pojistného a penále ve výkazu nedoplatků bylo provedeno podle § 15 a § 18 zák. č. 592/1992 Sb.
Dne 13.10.2009 na základě rozhodnutí Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky se výkaz nedoplatků ve
výši 1390,- Kč zrušuje.
Pokuty a penále za rok 2009 ve výši 6500,- Kč byly sníženy o 1390,- Kč na základě rozhodnutí Vojenské zdravotní pojišťovny, která zrušila rozhodnutí o předepsání dlužného pojistného a penále z roku 2008.

Výsledná částka proto činí 5110.- Kč.

Galerie hlavního města Prahy
Ing. Milan Bufka
ředitel GHMP
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Komentář k rozboru hospodaření pro rok 2009
Neinvestiční příspěvek po všech úpravách během roku činil celkem 59 818 tisíc Kč.
(Navýšení pro rok 2009 činilo 18 tis. Kč – viz příloha)
Investiční příspěvek po všech úpravách během roku činil 49 999 tis. Kč.
Odpisový plán pro rok 2009 byl stanoven na 3 129 tisíc Kč.
Výše příspěvku pro tento rok GHMP považujme za nedostatečný. Z příspěvku, který od svého
zřizovatele získáváme je možné u objektů, které máme ve správě, řešit pouze havarijní stavy
a není tak možné financovat úpravy a opravy, které by předcházely již výše zmíněným havarijním stavům.
Hlavní činnost jsme „dotovali“ v letech minulých z činnosti doplňkové tak, aby hospodaření
GHMP skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem. V tomto roce jsme pocítili úbytek
příjmů i v této oblasti, kde se příjmy z pronájmů objektů oproti roku 2008 snížili o 2 179 tis.
Kč.
Zároveň bychom uvítali, kdyby nám náš zřizovatel pokryl valorizaci mezd, kterou jsme byli
ze zákona nuceni provést k 1. 6. 2009. V tomto případě se jedná o částku cca 830 tis. Kč pro
rok 2009, v roce 2010 to bude částka poměrně vyšší, neboť bude uplatněna po celý rok.
V rámci úspor GHMP k 1. 11. 2009 uzavřela Trojský zámek i o víkendech. Dojde k úspoře
v oblasti mzdové i služeb.
Věříme, že zřizovatel zváží výše uvedené a v případě, že to bude jen trochu v jeho silách,
příspěvek nám zvýší.

Výsledek hospodaření GHMP v roce 2009:
Hlavní činnost
GHMP ukončila hospodaření v hlavní činnosti se zhoršeným hospodářským výsledkem, přesáhla stanovený limit o 3 660 tisíc Kč.
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K překročení rozpočtu došlo z důvodu vzniku nepředpokládaného nákladu v podobě úhrady
za pojištění výstav - navýšení o 243 tis. Kč (na základě výběrového řízení), pojištění majetku - navýšení o 1 112 tis. Kč (na základě výběrového řízení) a taktéž u položky právní
služby, kde se nám výdeje navýšily o 1 030 tis. Kč, rozpočet ostrahy objektů byl také navýšen o 1 518 tis. Kč
K výše uvedenému je třeba podotknout, že z důvodu jmenování nového ředitele GHMP
k 1. 11. 2008, byl proveden právní audit a taktéž došlo k prověřování právními zástupci postupů, které byly realizovány před jmenováním nového ředitele GHMP.
Z důvodu valorizace mezd k 1. 6. 2009 došlo k navýšení mzdových nákladů o 830 tis. Kč
a z důvodu reorganizace, která proběhla k 15.12.2009, došlo v rámci snížení počtu zaměstnanců k ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, což se projevilo v nákladech roku
2009. Zároveň je počítáno s tím, že v průběhu roku 2010 dojde k úspoře mzdových nákladů.
K navýšení schodku rozpočtu došlo i z důvodu nižších příjmů z doplňkové činnosti, snížení
o 760 tis. Kč.
Tržby celkem jsou o 904 tisíc vyšší oproti rozpočtu, což svědčí o skutečnosti, že přestože
celým světem otřásá hospodářská krize, GHMP připravila tak lákavý výstavní program, že
v tomto směru došlo i k překročení plánu tržeb. Také je nutné zmínit, že takovýchto výsledků
bylo dosaženo i přes uzavření Bílkovy vily, která byla po celý rok v rekonstrukci a její otevření se plánuje na polovinu roku 2010.
Přestože se neuskutečnil plánovaný počet výstav, náklady na ně se nesnížily z důvodu náročnosti výstav realizovaných.
Celková „ztráta“ z hlavní činnosti činila 3 660 tis. Kč
Odůvodnění situace:
Spotřeba materiálu – překročení o 149 tis. Kč – GHMP v letošním roce realizovala velice
nákladné výstavy, kde z větší části došlo k překročení tohoto limitu
Drobný hmotný majetek – překročení o 491 tis. Kč – z důvodu náročnosti výstavního programu byla GHMP nucena zakoupit 8 ks LCD televizorů, 12 ks projektorů, 25 ks přehrávačů,
1 ks reproduktoru
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Výkony spojů – překročení o 291 tis. Kč – z důvodu náročnosti výstavního programu byla
tato položka překročena (zahraniční služební cesty, komunikace se zapůjčiteli děl, apod.)
Ostatní služby – překročení o 4 745 tis. Kč – došlo k překročení u položek ostrahy o 1 518
tis. Kč, právních služeb o 1 030 tis. Kč, služby úzce spojené s výstavní činností o 1 648 tis.
Kč, internet, monitoring médií, web,parkovné, školení, výběrová řízení , navýšení o 638
tis. Kč, jediná položka, kde došlo k úspoře jsou účetní služby, kde bylo nedočerpáno ve
výši 89 tis. Kč
Ostatní osobní náklady – překročení o 1 138 tis. Kč – taktéž se jedná o úzkou vazbu na výstavní činnost, kde bylo nutno v rámci bezpečnosti exponátů nutno přistoupit k posílení personálního obsazení kustody.
Ostatní náklady – překročení o 1 992 tis. Kč – pojištění výstav navýšení o 437 tis. Kč, pojištění majetku navýšení o 1 321 tis. Kč, úrazové pojištění zaměstnanců 90 tis. Kč, DPH
(neuplatněná DPH z důvodu krácení přijatelných zdanitelných plnění koeficientem) ve výši
1 070 tis. Kč
V určitých položkách, jako je nájemné, cestovné, opravy a udržování došlo k úspoře na úkor
krytí překročení rozpočtu jiných položek. V těchto položkách ale nebyla úspora taková, aby
pokryla celý schodek nákladů a nebylo ani dostačující navýšení příjmů v podobě tržeb, aby
bylo hospodaření vyrovnané.

Doplňková činnost
V roce 2009 ukončila GHMP hospodaření v doplňkové činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši 870 tis. Kč.
V roce 2009 činily celkové výnosy z této činnosti 5 490 tis. Kč, což je o 760 tis. Kč méně, než
bylo původně plánováno. Zde se jasně projevila hospodářská krize, kde bylo jasně citelné, že
společnosti šetří na větších komerčních akcích, ať je to pro své zaměstnanci či obchodní partnery nebo prezentace své společnosti. Oproti roku 2008 došlo k poklesu o 2 179 tis Kč.
Také je potřeba zmínit skutečnost, že prostory vinotéky, nacházející se pod zámkem v Troji,
stále nejsou pronajaty a tudíž GHMP přichází o značnou část příjmu. Taktéž nájemce, provozující kavárnu, nacházející se v areálu zámku požádal o uzavření své provozovny z důvodu
nerentability provozování kavárny v měsících, kdy je návštěvnost velmi nízká.
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V doplňkové činnosti byly v maximální možné míře uplatněny náklady klíčováním.
Přestože tržby z doplňkové činnosti byly ve srovnání s rokem 2008 nižší, došlo na straně druhé k úspoře v nákladech. Kladný výsledek hospodaření doplňkové činnosti činil 870 tisíc Kč a
bude použit na krytí ztráty z hlavní činnosti.

Limity
Limit odpisů byl v HČ nedočerpán z důvodu nerealizovaných investičních akcí. Investiční
transfer byl v průběhu roku několikrát upraven a nebylo tak možné odhadnou odpisový limit.
Limit počtu zaměstnanců byl dodržen na 99% (nebylo splněno o 1 zaměstnance).

Výkonové ukazatele
Počet výstav naplánovaných pro rok 2009 (27) splněn nebyl, uskutečnilo se celkem o 9 výstav
méně. V objektu Staroměstské radnice o jednu výstavu, taktéž tomu bylo i v Domě U Kamenného zvonu, o čtyři výstavy méně v Domě U Prstenu. Plán byl dodržen v objektech stálých expozic, tj. Zámek Troja a Bílkův ateliér Chýnov.

Inventarizace
Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2009 byla provedena v souladu s Metodickým pokynem.
Nejsou vykazovány žádné inventarizační rozdíly.

Investiční příspěvek
GHMP čerpala investiční prostředky v celkové výši 32 455 046,-- Kč.
Investiční fond vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek ve výši 37 848 585,23 Kč.

Fond odměn
V roce 2009 GHMP nečerpala fond odměn.
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Rezervní fond
GHMP čerpala rezervní fond v celkové výši 966 467,50 Kč. Rezervní fond GHMP vykazuje
k 31. 12. 2009 zůstatek ve výši 179 426,- Kč

Závěr
Celkové hospodaření GHMP skončilo v roce 2009 s horším hospodářským výsledkem a to
– 2790 tis. Kč.
Přes veškerá přijatá opatření či úpravy rozpočtu se v průběhu roku nepodařilo rozpočet
dodržet. Domníváme se, že na vzniklou situaci měla velký vliv hospodářská krize, kde
největší dopad jsme pocítili u doplňkové činnosti, kde plán již počítal s jistým úbytkem
příjmu, ale byl považován za splnitelný. Opak byl pravdou. Proto bylo koncem roku
2009 přistoupeno k řešení situace v personální oblasti, která byla doposud považována
za krajní řešení.
Věříme, že uděláme vše pro to, aby se podobná situace v roce 2010 neopakovala, ke všem
plánovaným nákladům budeme přistupovat ještě zodpovědněji a taktéž se zaměříme na
posílení doplňkové činnosti, kde je jasný potenciál k zajištění příjmů.

Přijatá opatření pro rok 2010
Přestože je GHMP považována za menší příspěvkovou organizaci, je nutné zavést střediskové náklady a výnosy s tím, že každý vedoucí pracovník, zodpovědný za svůj úsek,
ponese plnou odpovědnost za nedodržení či překročení stanoveného limitu. V případě,
že bude patrné v průběhu roku překročení stanoveného limitu, budeme žádat o pokrytí
tohoto navýšení zřizovatele, popř. požádáme zřizovatele o čerpání z investičního fondu.
Největší nárůst je vždy koncem roku, kdy již není možné blížící se překročení rozpočtu
vykrýt.
Ing. Milan Bufka
ředitel Galerie hl. m. Prahy
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Rozbor hospodaření za rok 2009
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3 a

včetně vl.zdrojů z INV.fondu a NEINV.prostředků souvisejících s INV.akcí

P r o b í h a j í c í

I N V. a k c e / R o z e s t a v ě n á s t a v b a
Galerie hlavního města Prahy

ORGANIZACE
Číslo akce
Název akce

4611
Rekonstrukce Bílkovy vily

Realizace v letech

od 2007

do 2010

Návrh finančních prostředků (včetně DPH)

(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

INV. akce (IA) - podléhající zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
resp. zák.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)
CN=IP+NIP (1+2)
C E L K O V É N Á K L A D Y (CN)
IP=KV+IF k IA
(1)
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA)
z toho:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)
z toho:

projektová dokumentace
stavební část včetně technologie a vybavení
technologie
interiér - vybavení (INV. charakteru)
zařízení
ostatní (restaur.práce, inv.činnost, aut.dozor, průzkumy)

NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM :
z toho:

Náklady
celkem
49 800,37
49 800,37
KV

IF k IA

37 611,14

12 189,23

1 800,00
33 544,52
0,00
0,00
0,00
2 266,62

0,00
12 189,23
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

(2)

0,00

údržba
(uveďte konkrétní práce)
interiér - vybavení (NEINV. charakteru)

0,00

Průběh INV. akce

(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

Čerpání finančních prostředků v roce 2009 a v předcházejících letech realizace (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Čerpaná částka
ROK
NÁZEV
1991-2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 PD, průzkumy k PD
2008 Stavební část, inv.činnost
2009
celkem KV + IF k IA
celkem IP - do 2009

KV

IF k IA

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Čerpaná částka
NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

831,37
7 089,40
19 990,37
9 430,60
27 911,14
9 430,60 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
37 341,74
celkem NIP - do 2009

VYBAVENÍ

0,00
0,00

0,00

Schválený rozpočet na rok 2010 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Schvál./požadov.částka
IF k IA
2 758,63

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Požadovaná částka

ROK
NÁZEV
2010 Stavební část, inv.činnost
2011
2012
2013
2014
2015
2016
další
celkem KV + IF k IA
celkem IP - předp.od 2010

KV
9 700,00

9 700,00
2 758,63 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
12 458,63
celkem NIP - předp.od 2010

0,00
0,00

0,00

celkem KV + IF k IA
celkem IP

37 611,14
12 189,23 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
49 800,37
celkem NIP

0,00
0,00

0,00

49 800,37

Průběh INV. akce
Komentář

Stránka 1

NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

VYBAVENÍ

0,00
TAB 3a - pokračování

Rozbor hospodaření za rok 2009
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3 a

včetně vl.zdrojů z INV.fondu a NEINV.prostředků souvisejících s INV.akcí
Stručný popis, zdůvodnění a další informace o průběhu IA
Rekonstrukce Bílkovy vily se týká obnovy současného stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku se zahradou. Jedná se především o modernizaci a opravy
stávajících rozvodů elektro které jsou již v nevyhovujícím stavu, drobné stavební zásahy k optimalizaci prostorů jak pro stálou expozici, tak pro temporální výstavy v prvním
patře, dále o stavební opravy a restaurování vnějších částí budovy včetně zahrady – opravy balkonů, cihelných zábradlí apod. Také zřízení centra Františka Bílka pro větší
prezentaci Bílkova života a díla, zpřístupnění archivních materiálů jak v elektronické podobě, tak přímo ve studovně.
Stavba byla zahájena v r.2008. Při probíhajících pracích bylo zjištěno po odkrytí konstrukcí podstatně větší poškození objektu, než bylo předpokládáno po počátečních
průzkumech, které nemohly být provedeny plně do hloubky z důvodu ne plně vyklizeného objektu (oproti rozsahu předpokládaných prací např. potřeba většího rozsahu
sanačních prací, provedení nových skladeb podlah jak v suterénu, tak na celých ochozech a balkonech, více poškozená kanalizace, vyvolané změny v důsledku objevení
dobových výmaleb, požadavek památkářů zasklít okna historizujícím sklem apod.) . Ani plánovaný rozsah zahradních prací nebude bez vyvolaných změn. Teprve po
umožnění prořezání hustého keřového porostu a odkrytí dobového oplocení se ukázala potřeba téměř celé oplocení nahradit a ne jen opravit, potřeba snížení celého terénu
zahrady na původní k ochraně konstrukcí oplocení. Při přesném vytyčení hranice pozemku se sousedním objektem bylo zjištěno, že část stávající zahrady s celým plotem
spadá do parcely sousední, a proto pro zachování celistvosti památky bylo požádáno o vykoupení sousední části parcely. Obnova oplocení na části sousední zahrady
nemohla být do probíhající rekonstrukce zatím zahrnuta vůbec a bude řešena samostatnou veřejnou zakázkou až po vykoupení sousední části parcely včetně provedení
celkových nových sadových úprav – nové výsadby. Vybavení expozice, které není přímo spjaté s objektem, např. vitriny a samostatné vybavení arvhivu, bude také řešeno
samostatně veřejnou zakázkou.

Zpracoval :

Schválil :
Ing.arch.Milada Novotná

(+razítko)

Ing.Milan Bufka

Poznámka
KV - kapitálové výdaje = investiční dotace z rozpočtu HMP, resp. investičního transferu z rozpočtu HMP
IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)

Stránka 2

Datum :
21.1.2010

P r o b í h a j í c í

I N V. a k c e / R o z e s t a v ě n á s t a v b a
Galerie hlavního města Prahy

ORGANIZACE
Číslo akce
Název akce

40634
Provedení kopií soklu a váz - Karlův most - dofinancování

Realizace v letech

od 2008

do 2012

Návrh finančních prostředků (včetně DPH)

(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

INV. akce (IA) - podléhající zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
resp. zák.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)
CN=IP+NIP (1+2)
C E L K O V É N Á K L A D Y (CN)
IP=KV+IF k IA
(1)
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA)
z toho:
z toho:

KV

IF k IA

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)

0,00

1 706,00

projektová dokumentace
stavební část včetnětechnologie a vybavení
technologie
interiér - vybavení (INV. charakteru)
zařízení
ostatní (sekání kopií,průz.,od.doz., souv.práce)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 706,00

NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM :
z toho:

Náklady
celkem
1 706,00
1 706,00

0,00

(2)

0,00

údržba
(uveďte konkrétní práce)
interiér - vybavení (NEINV. charakteru)

0,00

Průběh INV. akce

(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

Čerpání finančních prostředků v roce 2009 a v předcházejících letech realizace (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Čerpaná částka
ROK
NÁZEV
1991-2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 ostatní (sekání kopií,průzkumy,od.doz.)
2009 ostatní (sekání kopií,průzkumy,od.doz.)
celkem KV + IF k IA
celkem IP - do 2009

KV

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Čerpaná částka

IF k IA

0,00
0,00
0,00
1 603,90

NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

1 603,90
1 603,90 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
celkem NIP - do 2009

VYBAVENÍ

0,00
0,00

0,00

Schválený rozpočet na rok 2010 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Schvál./požadov.částka
ROK
NÁZEV
2010 ostatní (sekání kopií,od.doz.,souv.práce)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
další
celkem KV + IF k IA
celkem IP - předp.od 2010
celkem KV + IF k IA
celkem IP

KV
0,00

0,00
102,10
0,00
1 706,00

IF k IA
102,10

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Požadovaná částka
NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

VYBAVENÍ

102,10 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
celkem NIP - předp.od 2010

0,00
0,00

0,00

1 706,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
celkem NIP

0,00
0,00

0,00

1 706,00

0,00
TAB 3a - pokračování

Průběh INV. akce
Komentář
Stručný popis, zdůvodnění a další informace o průběhu IA
Práce na kopii soklu a váz pro sousoší sv.Kosmy a Damiána s Kristem Salvátorem byly zahájeny na konci roku 2008. Přidělené finanční prostředky se však administrativně
nepodařilo proplatit ještě v roce 2008, proto byly převedeny z KV do IF organizace v r. 2009.
Práce na této akci probíhaly ve větší rozpracovanosti, než se původně předpokládalo a během roku došlo k dofinancování prostředků ještě o dalších 800 a 406 tis Kč. Část
těchto prostředků ve výši 102,1 tis. Kč nebyla ještě vyčerpána a bylo požádáno o její ponechání do roku 2010.
Sokl byl v havarijním stavu, na který bylo dlouhodobě poukazováno, vlastní figurální plastiky byly demontovány a budou po restaurování dle schváleného záměru vráceny

Sokl byl v havarijním stavu, na který bylo dlouhodobě poukazováno, vlastní figurální plastiky byly demontovány a budou po restaurování dle schváleného záměru vráceny
zpět na obnovený sokl. Po demontáži sousoší byl zpřístupněn 1. pilíř z malostranské strany mostu pro stavební opravu a byla zahájena výroba kopií jednotlivých dílů
soklu. Veškeré práce na mostě jsou bedlivě sledovány jak veřejností, tak i orgány památkové péče včetně památkové inspekce, a v tomto případě se jedná o akutní stav.
V roce 2010 a dalších letech budou práce dále pokračovat.

Zpracoval :

Schválil :
Ing.arch.Milada Novotná

(+razítko)

Ing.Milan Bufka

Poznámka
KV - kapitálové výdaje = investiční dotace z rozpočtu HMP, resp. investičního transferu z rozpočtu HMP
IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)

Datum :
21.1.2010

P r o b í h a j í c í

I N V. a k c e / R o z e s t a v ě n á s t a v b a
Galerie hlavního města Prahy

ORGANIZACE
Číslo akce
Název akce

400047
Rekonstrukce Rothmayerovy vily

Realizace v letech

od 2008

2011

Návrh finančních prostředků (včetně DPH)

(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

INV. akce (IA) - podléhající zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
resp. zák.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)
CN=IP+NIP (1+2)
C E L K O V É N Á K L A D Y (CN)
IP=KV+IF k IA
(1)
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA)
z toho:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)
z toho:

projektová dokumentace
stavební část včetnětechnologie a vybavení
technologie
interiér - vybavení (INV. charakteru)
zařízení
ostatní (restaurát.práce,inv.činnost,průzkumy)

NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM :
z toho:

Náklady
celkem
30 000,00
30 000,00
KV

IF k IA

25 000,00

5 000,00

0,00
17 000,00
2 000,00
1 000,00
500,00
4 500,00

1 800,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

(2)

0,00

údržba
(uveďte konkrétní práce)
interiér - vybavení (NEINV. charakteru)

0,00

Průběh INV. akce

(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

Čerpání finančních prostředků v roce 2009 a v předcházejících letech realizace (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Čerpaná částka
ROK
NÁZEV
1991-2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 ostatní (příprava)
2009 projekt.práce,průzkumy,od.doz.
celkem KV + IF k IA
celkem IP - do 2009

KV

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Čerpaná částka

IF k IA

0,00
0,00
0,00
415,08

NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

415,08
415,08 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
celkem NIP - do 2009

VYBAVENÍ

0,00
0,00

0,00

Schválený rozpočet na rok 2010 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Schvál./požadov.částka
IF k IA
4 584,92

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Požadovaná částka

ROK
NÁZEV
2010 projekt,průzkumy,stav.část,inv.č.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
další
celkem KV + IF k IA
celkem IP - předp.od 2010

KV
25 000,00

25 000,00
4 584,92 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
29 584,92
celkem NIP - předp.od 2010

0,00
0,00

0,00

celkem KV + IF k IA
celkem IP

25 000,00
5 000,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
30 000,00
celkem NIP

0,00
0,00

0,00

30 000,00

NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

VYBAVENÍ

0,00
TAB 3a - pokračování

Průběh INV. akce
Komentář
Stručný popis, zdůvodnění a další informace o průběhu IA
V roce 2008 byla zahájena příprava na rekonstrukci vyklizením vily. Tím byly vytvořeny podmínky pro prohlídku vily uchazeči o veřejnou zakázku a provádění průzkumových
prací. Ve spolupráci s Technickým muzeem hl. m. Prahy byla vytvořena koncepce a záměr uspořádání vily s jejím budoucím zařazením do prohlídkového okruhu historicky
a architektonicky významných pražských vil. Vypsaná veřejná zakázka na projekt byla v roce 2008 zrušena z důvodu podání návrhu na začlenění této vily do kulturních
památek. Po novém přehodnoceném řízení na VZ z hlediska památkového zaměření byl v roce 2009 zpracovám projekt pro stavební povolení a zahájeno řízení pro
povolení stavby. Poskytnuté finanční prostředky se z důvodu začleňování vily do kulturních památek, přehodnocovacích řízení a projektových prací nestačily vyčerpat (byla

povolení stavby. Poskytnuté finanční prostředky se z důvodu začleňování vily do kulturních památek, přehodnocovacích řízení a projektových prací nestačily vyčerpat (byla
čerpána pouze částka 415,08 tis. Kč), proto byly na základě žádostí postupně převedeny do Investičního fondu GHMP až do roku 2010.
V roce 2010 bude vypsána VZ na dodavatele stavby a prováděna rekonstrukce. Dokončení rekonstrukce se pravděpodobně posune do roku 2011.

Zpracoval :

Schválil :
Ing.arch.Milada Novotná

(+razítko)

Ing.Milan Bufka

Poznámka
KV - kapitálové výdaje = investiční dotace z rozpočtu HMP, resp. investičního transferu z rozpočtu HMP
IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)

Datum :
21.1.2010

Rozbor hospodaření za rok 2009

Tabulka č. 3 b

Kapitálové výdaje
včetně vl.zdrojů z INV.fondu a NEINV.prostředků souvisejících s INV.akcí

Z a h a j o v a n á

I N V. a k c e v r o c e 2 0 0 9
Galerie hlavního města Prahy

ORGANIZACE
Číslo akce
Název akce

40917
Informační systém evidence uměleckých předmětů GHMP

Realizace v letech

od 2009

do 2011

N á v r h f i n a n č n í c h p r o s t ř e d k ů (včetně DPH)

(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

I N V. a k c e
podléhající zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Náklady
celkem

C E L K O V É N Á K L A D Y (CN)
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA)

KV

z toho:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)
z toho:

projektová dokumentace
stavební část
technologie
interiér - vybavení (INV. charakteru)
zařízení
ostatní (koncepce, SW řešení, instalace)

NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM :
z toho:

71 400,00
71 400,00

CN=IP+NIP (1+2)
IP=KV+IF k IA (1)

IF k IA

46 400,00

25 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00

0,00

(2)

údržba a opravy
(uveďte konkrétní práce)
interiér - vybavení (NEINV. charakteru)

0,00
0,00
(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

Průběh INV. akce
Čerpání finančních prostředků v roce 2009 (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Čerpaná částka
ROK
2009
celkem IP - za 2009

NÁZEV

KV

IF k IA
0,00
0,00

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Čerpaná částka
NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

VYBAVENÍ

0,00

celkem NIP - za 2009

Schválený rozpočet na rok 2010 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Schvál./požadov.částka

IF k IA
25 000,00

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Požadovaná částka

ROK
NÁZEV
2010 ostatní (koncepce,SW řešení,dod.)
2011 ostatní (instalace, související čin.)
2012
2013
2014
2015
2016
další
celkem KV + IF k IA
celkem IP - předp.od 2010

KV
25 000,00
21 400,00

46 400,00
25 000,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
71 400,00
celkem NIP - předp.od 2010

0,00
0,00

0,00

celkem KV + IF k IA
celkem IP

46 400,00
25 000,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
71 400,00
celkem NIP

0,00
0,00

0,00

NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

VYBAVENÍ

Komentář
Stručný popis akce, průběh (harmonogram prací), zdůvodnění a další informace
Galerie hlavního města Prahy (GHMP) v souvislosti s vypracovanou analýzou a doporučením pro oblast evidence a správy uměleckých děl GHMP zamýšlí uskutečnit
inv. akci, jejímž předmětem je řešení v následujících oblastech: koncepce SW řešení evidence, správy a prezentace uměleckých děl, dodávka a instalace potřebné
technické infrastruktury, implementace SW pro podporu evidence a správy uměleckých děl, implementace webových portálů pro externí a interní uživatele, migrace dat
ze stávajících systémů do nového řešení, zajištění výměny dat mezi externími partnery GHMP, systémová integrace celého řešení, servis a podpora celého řešení,
archivace dat a jejich ochrana před zneužitím. Celkové řešení musí být kompatibilní s portálem EU Europeana, který mapuje památky kulturního dědictví Evropy
v digitální podobě. Finanční prostředky pro tuto akci byly získány až koncem roku 2009 a již se je nepodařilo proinvestovat. Proto bylo požádáno o převedení
poskytnutých prostředků do IF GHMP v roce 2010.

Zpracoval :
Ing.arch.Milada Novotná

Schválil :
(+razítko)

Datum :
Ing.Milan Bufka

21.1.2010

Rozbor hospodaření za rok 2009

Tabulka č. 3 b

Kapitálové výdaje
včetně vl.zdrojů z INV.fondu a NEINV.prostředků souvisejících s INV.akcí
TAB 3 b - pokračování

Případně pokračující komentář

Komentář
Podrobnější popis akce

Zpracoval :
X

Schválil :
(+razítko)

Datum :
X

Poznámka
KV - kapitálové výdaje = investiční dotace z rozpočtu HMP, resp. investičního transferu z rozpočtu HMP
IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)

X

Z a h a j o v a n á

I N V. a k c e v r o c e 2 0 0 9
Galerie hlavního města Prahy

ORGANIZACE
Číslo akce
Název akce

40757
Umístění a osazení sochy I. Jilemnického

Realizace v letech

od 2009

2010

N á v r h f i n a n č n í c h p r o s t ř e d k ů (včetně DPH)

(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

I N V. a k c e
podléhající zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Náklady
celkem

C E L K O V É N Á K L A D Y (CN)
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA)

KV

z toho:
z toho:

IF k IA

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)

119,00

131,00

projektová dokumentace
realizace osazení plastiky včetně inv.činnosti
technologie
interiér - vybavení (INV. charakteru)
zařízení
ostatní (koncepce, SW řešení, instalace)

0,00
119,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
131,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM :
z toho:

250,00
250,00

CN=IP+NIP (1+2)
IP=KV+IF k IA (1)

0,00

(2)

údržba a opravy
(uveďte konkrétní práce)
interiér - vybavení (NEINV. charakteru)

0,00
0,00
(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

Průběh INV. akce
Čerpání finančních prostředků v roce 2009 (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Čerpaná částka
ROK
2009
celkem IP - za 2009

NÁZEV

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Čerpaná částka

KV
IF k IA
119,00
119,00

NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

VYBAVENÍ

0,00

celkem NIP - za 2009

Schválený rozpočet na rok 2010 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Schvál./požadov.částka

ROK
NÁZEV
2010 inv.čin.,realizace osazení plastiky
2011
2012
2013
2014
2015
2016
další
celkem KV + IF k IA
celkem IP - předp.od 2010

KV

celkem KV + IF k IA
celkem IP

IF k IA
131,00

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Požadovaná částka
NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

VYBAVENÍ

0,00
131,00

131,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
celkem NIP - předp.od 2010

0,00
0,00

0,00

119,00
250,00

131,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
celkem NIP

0,00
0,00

0,00

Komentář
Stručný popis akce, průběh (harmonogram prací), zdůvodnění a další informace
Jedná se o osazení plastiky Pocta poštovní známce od sochaře Ivana Jilemnického poblíže Poštovního muzea na Praze 1 - Novém Městě. Akademický sochař Ivan
Jilemnický daroval tuto autorskou skulpturu (movitá věc v hodnotě cca 600 tis. Kč) Hlavnímu městu Praze. Socha zpodobňuje poštovní známku, je zhotovena z
hořického pískovce a bude umístěna na sokl v zatravněné ploše před budovou Poštovního muzea.
Práce na osazení sochy nemohly být v roce 2009 dokončeny z důvodu rozšíření požadovaných souhlasů na nově osazovanou plastiku ze strany stavebního odboru MČ
Prahy 1, kde bylo dodatečně vyžádáno ještě několik dalších správních souhlasů, jejichž termín vyřízení již přesáhl vhodné klimatické podmínky pro provádění
výkopových prací a osazování na místě. Proto byl schválen převod části investičních prostředků, které nebyly vyčerpány, a to částky ve výši 131.000,- Kč z roku 2009 do
roku 2010. Termín dokončení akce se posunul do května 2010.

Zpracoval :
Ing.arch.Milada Novotná

Schválil :
(+razítko)

Datum :
Ing.Milan Bufka

21.1.2010
TAB 3 b - pokračování

Případně pokračující komentář

Komentář
Podrobnější popis akce

Zpracoval :
X

Schválil :
(+razítko)

Datum :
X

Poznámka
KV - kapitálové výdaje = investiční dotace z rozpočtu HMP, resp. investičního transferu z rozpočtu HMP
IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)

X

Z a h a j o v a n á

I N V. a k c e v r o c e 2 0 0 9
Galerie hlavního města Prahy

ORGANIZACE
Číslo akce
Název akce

40427
Pořízení klimatizace - dům U Kamenného zvonu

Realizace v letech

od 2009

2010

N á v r h f i n a n č n í c h p r o s t ř e d k ů (včetně DPH)

(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

I N V. a k c e
podléhající zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Náklady
celkem

C E L K O V É N Á K L A D Y (CN)
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA)

KV

z toho:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)
z toho:

IF k IA

4 500,00

2 000,00

321,30

0,00
0,00
1 976,00
0,00
0,00
24,00

projektová dokumentace
stavební část
technologie včetně stavební části
interiér - vybavení (INV. charakteru)
zařízení
ostatní (invest.činnost)

0
4 178,70
0,00
0,00
0,00

NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM :
z toho:

6 500,00
6 500,00

CN=IP+NIP (1+2)
IP=KV+IF k IA (1)

0,00

(2)

údržba a opravy
(uveďte konkrétní práce)
interiér - vybavení (NEINV. charakteru)

0,00
0,00
(zaokrouhl.na 2 desetin.místa) v tis.Kč

Průběh INV. akce
Čerpání finančních prostředků v roce 2009 (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Čerpaná částka
ROK
NÁZEV
2009 PD, zahájení realizace
celkem IP - za 2009

KV
IF k IA
2 000,00
2 000,00

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Čerpaná částka
NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

VYBAVENÍ

0,00

celkem NIP - za 2009

Schválený rozpočet na rok 2010 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH)
INV. PROSTŘEDKY (IP)
Schvál./požadov.částka

IF k IA
2 000,00

NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA
Požadovaná částka

ROK
NÁZEV
2010 technologie,stav.část,inv.čin.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
další
celkem KV + IF k IA
celkem IP - předp.od 2010

KV
2 500,00

2 500,00
4 500,00

2 000,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
celkem NIP - předp.od 2010

0,00
0,00

0,00

celkem KV + IF k IA
celkem IP

4 500,00
6 500,00

2 000,00 ceklem ÚD. a OPR. + VYB.
celkem NIP

0,00
0,00

0,00

NÁZEV

ÚDRŽBA a OPR.

VYBAVENÍ

Komentář
Stručný popis akce, průběh (harmonogram prací), zdůvodnění a další informace
Expoziční prostory v domě U Kamenného zvonu nesplňovaly stále větší nároky na mikroklima expozic. Bylo obtížné zachovat vystavené umělecké dílo bez poškození a
splnit nároky zapůjčitelů exponátů. Zřízení klimatizace se stalo naprosto nezbytným řešením pro další provoz expozičních prostor.
Koncem roku 2009 byla zahájena realizace klimatizace na základě zpracované projektové dokumentace. Projektant i dodavatel byli vybráni na základě VZ malého
rozsahu. Dokončení montáže klimatizace včetně přidružených stavebních prací je plánováno na první čtvrtletí roku 2010.
Protože
však všechny nabídky na realizaci prokázaly větší finanční náklady než předpokládané a vlastní realizace v historickém objektu po odkrytí konstrukcí prokázala daleko
složitější postupy a rozsahy prací a materiálů pro následnou obnovu původního stavu, GHMP požádala o navýšení investičních prostředků o 2 000 tis. Kč čerpáním z
vlastního investičního fondu. Celkové náklady na tuto akci budou 6 500 tis. Kč.

Zpracoval :
Ing.arch.Milada Novotná

Schválil :
(+razítko)

Datum :
Ing.Milan Bufka

21.1.2010
TAB 3 b - pokračování

Případně pokračující komentář

Komentář
Podrobnější popis akce

Zpracoval :
X

Schválil :
(+razítko)

Datum :
X

Poznámka
KV - kapitálové výdaje = investiční dotace z rozpočtu HMP, resp. investičního transferu z rozpočtu HMP
IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)

X

Rozbor hospodaření za rok 2009
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3 c

včetně použití vl.zdrojů z IF k IA, státní dotace a ostat.zdrojů

Přehled o investiční akci
Číslo akce:

4611

Název akce:

Rekonstrukce Bílkovy vily

Adresa akce:

Praha 6, Mickiewiczova 1

IČ-Organizace:

64416

Galerie hlavního města Prahy

Zodpovědná osoba:

Ing.arch.Milada Novotná

Správce akce:

radní Ing. Milan R i c h t e r

Zahájení akce(rok):

2007

Typ: PO
Telefon:

Ukončení akce(rok):

2010

283 851 627

Typ akce:

R

Finanční profil akce v k o r u n á c h (na 2 desetinná místa)
Náklady
Profinanc.
Rozpočet
akce
do
schválený
celkem (CNA)
31.12.2008

Rozpočet
upravený
rok 2009

Skutečné
čerpání

Kč
Rozpočet
Předp.čerpání
Zbývá
schválený
z IF (k IA)
požadavek na
rok 2010
další roky

CELKEM

49 800 368,50

7 920 768,82

20 449 000,00

32 179 599,68

29 420 965,62

9 700 000,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
IF k IA - PO
KV - ostatní

37 611 134,76

7 920 768,82

20 449 000,00

22 749 000,00

19 990 365,94

9 700 000,00

9 430 599,68

9 430 599,68

2 758 634,06

0,00

0,00
12 189 233,74

2 758 634,06

0,00
49 800 368,50

další roky

0,00

2011

rozpis:

2012
0,00

2013
0,00

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,00

další…
0,00

0,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
0,00
IF k IA - PO
KV - ostatní

Nákl.akce (pův.):

Komentář
Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace
Rekonstrukce Bílkovy vily se týká obnovy současného stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku se zahradou. Jedná se především o
modernizaci a opravy stávajících rozvodů elektro které jsou již v nevyhovujícím stavu, drobné stavební zásahy k optimalizaci prostorů jak pro
stálou expozici, tak pro temporální výstavy v prvním patře, dále o stavební opravy a restaurování vnějších částí budovy včetně zahrady –
opravy balkonů, cihelných zábradlí apod. Také zřízení centra Františka Bílka pro větší prezentaci Bílkova života a díla, zpřístupnění archivních
materiálů jak v elektronické podobě, tak přímo ve studovně.
Stavba byla zahájena v r.2008. Při probíhajících pracích bylo zjištěno po odkrytí konstrukcí podstatně větší poškození objektu, než bylo
předpokládáno po počátečních průzkumech, které nemohly být provedeny plně do hloubky z důvodu ne plně vyklizeného objektu (oproti
rozsahu předpokládaných prací např. potřeba většího rozsahu sanačních prací, provedení nových skladeb podlah jak v suterénu, tak na
celých ochozech a balkonech, více poškozená kanalizace, vyvolané změny v důsledku objevení dobových výmaleb, požadavek památkářů
zasklít okna historizujícím sklem apod.) . Ani plánovaný rozsah zahradních prací nebude bez vyvolaných změn.
Teprve po umožnění prořezání hustého keřového porostu a odkrytí dobového oplocení se ukázala potřeba téměř celé oplocení nahradit a ne
jen opravit, potřeba snížení celého terénu zahrady na původní k ochraně konstrukcí oplocení. Při přesném vytyčení hranice pozemku se
sousedním objektem bylo zjištěno, že část stávající zahrady s celým plotem spadá do parcely sousední, a proto pro zachování celistvosti
památky bylo požádáno o vykoupení sousední části parcely. Obnova oplocení na části sousední zahrady nemohla být do probíhající
rekonstrukce zatím zahrnuta vůbec a bude řešena samostatnou veřejnou zakázkou až po vykoupení sousední části parcely včetně provedení
celkových nových sadových úprav – nové výsadby. Vybavení expozice, které není přímo spjaté s objektem, např. vitriny a samostatné
vybavení arvhivu, bude také řešeno samostatně veřejnou zakázkou.

Zpracoval:
Ing.arch.Milada Novotná

Schválil:
(+razítko)

Ing.Milan Bufka

Datum:
21.1.2010

Poznámka
Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.08 + Skut.čerp.2009 + Schvál.rozp.2010 + Předp.čerp.z IF k IA v 2010 + Zbýv.požad.na další roky
Vysvětlivky
PIA - přehled o investiční akci (formulář)
Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná
PO - příspěvková organizace
Náklady - částky včetně DPH
IA - investiční akce
IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO k inv.akci

Rozbor hospodaření za rok 2009
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3 c

včetně použití vl.zdrojů z IF k IA, státní dotace a ostat.zdrojů

Přehled o investiční akci
Číslo akce:

40757

Název akce:

Umístění a osazení sochy I. Jilemnického

Adresa akce:

parc.č.2365, Nové město, u Poštovního muzea

IČ-Organizace:

64416

Galerie hlavního města Prahy

Zodpovědná osoba:

PhDr.Petra Hoftichová

Správce akce:

radní Ing. Milan R i c h t e r

Zahájení akce(rok):

2009

Typ: PO
Telefon:

Ukončení akce(rok):

2010

Finanční profil akce v k o r u n á c h (na 2 desetinná místa)
Náklady
Profinanc.
Rozpočet
akce
do
schválený
celkem (CNA)
31.12.2008

233 324 170

Typ akce:

Rozpočet
upravený
rok 2009

Z

Skutečné
čerpání

Kč
Rozpočet
Předp.čerpání
Zbývá
schválený
z IF (k IA)
požadavek na
rok 2010
další roky

CELKEM

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

119 000,00

0,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
IF k IA - PO
KV - ostatní

119 000,00

0,00

0,00

250 000,00

119 000,00

0,00

131 000,00

0,00

0,00
131 000,00

131 000,00

0,00
250 000,00

další roky

0,00

2011

rozpis:

2012
0,00

2013
0,00

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,00

další…
0,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
0,00
IF k IA - PO
KV - ostatní

Nákl.akce (pův.):

Komentář
Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace
Jedná se o osazení plastiky Pocta poštovní známce od sochaře Ivana Jilemnického poblíže Poštovního muzea na Praze 1 Novém Městě. Akademický sochař Ivan Jilemnický daroval tuto autorskou skulpturu (movitá věc v hodnotě cca 600 tis. Kč)
Hlavnímu městu Praze. Socha zpodobňuje poštovní známku, je zhotovena z hořického pískovce a bude umístěna na sokl v
zatravněné ploše před budovou Poštovního muzea.
Práce na osazení sochy nemohly být v roce 2009 dokončeny z důvodu rozšíření požadovaných souhlasů na nově osazovanou
plastiku ze strany stavebního odboru MČ Prahy 1, kde bylo dodatečně vyžádáno ještě několik dalších správních souhlasů,
jejichž termín vyřízení již přesáhl vhodné klimatické podmínky pro provádění výkopových prací a osazování na místě. Proto
byl schválen převod části investičních prostředků, které nebyly vyčerpány, a to částky ve výši 131.000,- Kč z roku 2009 do
roku 2010.
Termín dokončení akce se posunul do května 2010.

Zpracoval:
Ing.arch.Milada Novotná

Schválil:
(+razítko)

Ing.Milan Bufka

Datum:
21.1.2010

Poznámka
Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.08 + Skut.čerp.2009 + Schvál.rozp.2010 + Předp.čerp.z IF k IA v 2010 + Zbýv.požad.na další roky
Vysvětlivky
PIA - přehled o investiční akci (formulář)
Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná
PO - příspěvková organizace
Náklady - částky včetně DPH
IA - investiční akce
IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO k inv.akci

0,00

Rozbor hospodaření za rok 2009
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3 c

včetně použití vl.zdrojů z IF k IA, státní dotace a ostat.zdrojů

Přehled o investiční akci
Číslo akce:

40427

Název akce:

Pořízení klimatizace - dům U Kamenného zvonu

Adresa akce:

Praha 1, Staroměstské nám. 607/13

IČ-Organizace:

64416

Galerie hlavního města Prahy

Zodpovědná osoba:

Ing.Petr Kunc

Správce akce:

radní Ing. Milan R i c h t e r

Zahájení akce(rok):

2009

Typ: PO
Telefon:

Ukončení akce(rok):

2010

Finanční profil akce v k o r u n á c h (na 2 desetinná místa)
Náklady
Profinanc.
Rozpočet
akce
do
schválený
celkem (CNA)
31.12.2008

283 851 626

Typ akce:

Rozpočet
upravený
rok 2009

Z

Skutečné
čerpání

Kč
Rozpočet
Předp.čerpání
Zbývá
schválený
z IF (k IA)
požadavek na
rok 2010
další roky

CELKEM

6 500,00

0,00

4 500,00

2 000,00

2 000,00

2 500,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
IF k IA - PO
KV - ostatní

4 500,00

0,00

4 500,00

2 000,00

2 000,00

2 500,00

2 000,00

0,00

0,00
2 000,00

2 000,00

0,00
6 500,00

další roky
rozpis:

0,00

2011

2012
0,00

2013
0,00

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,00

další…
0,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
0,00
IF k IA - PO
KV - ostatní

Nákl.akce (pův.):

Komentář
Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace
Expoziční prostory v domě U Kamenného zvonu nesplňovaly stále větší nároky na mikroklima expozic. Bylo obtížné zachovat
vystavené umělecké dílo bez poškození a splnit nároky zapůjčitelů exponátů. Zřízení klimatizace se stalo naprosto nezbytným
řešením pro další provoz expozičních prostor.
Koncem roku 2009 byla
zahájena realizace klimatizace na základě zpracované projektové dokumentace. Projektant i dodavatel byli vybráni na základě
VZ malého rozsahu. Dokončení montáže klimatizace včetně přidružených stavebních prací je plánováno na první čtvrtletí roku
2010. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v roce 2009 celé vyčerpány, pouze v částce 2 000 tis. Kč (práce mohly být
zahájeny až na závěr roku v určené přestávce mezi výstavami) a nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2010.
Protože však všechny nabídky na realizaci prokázaly větší finanční náklady než předpokládané a vlastní realizace
v
historickém objektu po odkrytí konstrukcí prokázala daleko složitější postupy a rozsahy prací a materiálů pro následnou
obnovu původního stavu, GHMP požádala o navýšení investičních prostředků o 2 000 tis. Kč čerpáním
z vlastního
investičního fondu. Celkové náklady na tuto akci budou 6 500 tis. Kč.

Zpracoval: Ing.arch.Milada Novotná

Schválil: Ing.Milan Bufka
(+razítko)

Datum: 18.1.2010

Poznámka
Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.08 + Skut.čerp.2009 + Schvál.rozp.2010 + Předp.čerp.z IF k IA v 2010 + Zbýv.požad.na další roky
Vysvětlivky
PIA - přehled o investiční akci (formulář)
Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná
PO - příspěvková organizace
Náklady - částky včetně DPH
IA - investiční akce
IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO k inv.akci

0,00

Rozbor hospodaření za rok 2009
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3 c

včetně použití vl.zdrojů z IF k IA, státní dotace a ostat.zdrojů

Přehled o investiční akci
Číslo akce:

400047

Název akce:

Rekonstrukce Rothmayerovy vily

Adresa akce:

Praha 6, U páté baterie 50

IČ-Organizace:

64416

Galerie hlavního města Prahy

Zodpovědná osoba:

Ing.arch.Milada Novotná

Správce akce:

radní Ing. Milan R i c h t e r

Zahájení akce(rok):

2008

Typ: PO
Telefon:

Ukončení akce(rok):

2011

Finanční profil akce v k o r u n á c h (na 2 desetinná místa)
Náklady
Profinanc.
Rozpočet
akce
do
schválený
celkem (CNA)
31.12.2008

283 851 627

Typ akce:

Rozpočet
upravený
rok 2009

R

Skutečné
čerpání

Kč
Rozpočet
Předp.čerpání
Zbývá
schválený
z IF (k IA)
požadavek na
rok 2010
další roky

CELKEM

30 000 000,00

0,00

25 000 000,00

5 000 000,00

415 080,00

25 000 000,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
IF k IA - PO
KV - ostatní

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

0,00

0,00

25 000 000,00

5 000 000,00

415 080,00

4 584 920,00

0,00

0,00
5 000 000,00

4 584 920,00

0,00
30 000 000,00

další roky

0,00

2011

rozpis:

2012
0,00

2013
0,00

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,00

další…
0,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
0,00
IF k IA - PO
KV - ostatní

Nákl.akce (pův.):

Komentář
Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace
V roce 2008 byla zahájena příprava na rekonstrukci vyklizením vily. Tím byly vytvořeny podmínky pro prohlídku vily uchazeči o
veřejnou zakázku a provádění průzkumových prací. Ve spolupráci s Technickým muzeem hl. m. Prahy byla vytvořena
koncepce a záměr uspořádání vily s jejím budoucím zařazením do prohlídkového okruhu historicky a architektonicky
významných pražských vil. Vypsaná veřejná zakázka na projekt byla v roce 2008 zrušena z důvodu podání návrhu na
začlenění této vily do kulturních památek. Po novém přehodnoceném řízení na VZ z hlediska památkového zaměření byl v
roce 2009 zpracovám projekt pro stavební povolení a zahájeno řízení pro povolení stavby. Poskytnuté finanční prostředky se
z důvodu začleňování vily do kulturních památek, přehodnocovacích řízení a projektových prací nestačily vyčerpat (byla
čerpána pouze částka 415,08 tis. Kč), proto byly na základě žádostí postupně převedeny do Investičního fondu GHMP až do
roku 2010.
V roce 2010 bude vypsána VZ na dodavatele stavby a prováděna
rekonstrukce. Dokončení rekonstrukce se pravděpodobně posune do roku 2011.

Zpracoval:
Ing.arch.Milada Novotná

Schválil:
(+razítko)

Ing.Milan Bufka

Datum:
21.1.2010

Poznámka
Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.08 + Skut.čerp.2009 + Schvál.rozp.2010 + Předp.čerp.z IF k IA v 2010 + Zbýv.požad.na další roky
Vysvětlivky
PIA - přehled o investiční akci (formulář)
Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná
PO - příspěvková organizace
Náklady - částky včetně DPH
IA - investiční akce
IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO k inv.akci

0,00

Rozbor hospodaření za rok 2009
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3 c

včetně použití vl.zdrojů z IF k IA, státní dotace a ostat.zdrojů

Přehled o investiční akci
Číslo akce:

40634

Název akce:

Provedení kopií soklu a váz - Karlův most - dofinancování

Adresa akce:

Praha 1, Karlův most

IČ-Organizace:

64416

Galerie hlavního města Prahy

Zodpovědná osoba:

PhDr.Petra Hoftichová

Správce akce:

radní Ing. Milan R i c h t e r

Zahájení akce(rok):

2008

Telefon:

Ukončení akce(rok):

2012

Finanční profil akce v k o r u n á c h (na 2 desetinná místa)
Náklady
Profinanc.
Rozpočet
akce
do
schválený
celkem (CNA)
31.12.2008
CELKEM

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
IF k IA - PO
KV - ostatní

Typ: PO
233 324 170

Typ akce:

Rozpočet
upravený
rok 2009

R

Skutečné
čerpání

1 706 000,00

0,00

0,00

1 706 000,00

1 603 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 706 000,00

1 603 900,00

Kč
Rozpočet
Předp.čerpání
Zbývá
schválený
z IF (k IA)
požadavek na
rok 2010
další roky
0,00

102 100,00

0,00

0,00
1 706 000,00

102 100,00

0,00
1 706 000,00

další roky

0,00

2011

rozpis:

2012
0,00

2013
0,00

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,00

další…
0,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
0,00
IF k IA - PO
KV - ostatní

Nákl.akce (pův.):

Komentář
Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace
Práce na kopii soklu a váz pro sousoší sv.Kosmy a Damiána s Kristem Salvátorem byly zahájeny na konci roku 2008.
Přidělené finanční prostředky se však administrativně nepodařilo proplatit ještě v roce 2008, proto byly převedeny z KV do IF
organizace v r. 2009.
Práce na této akci
probíhaly ve větší rozpracovanosti, než se původně předpokládalo a během roku došlo k dofinancování prostředků ještě o
dalších 800 a 406 tis Kč. Část těchto prostředků ve výši 102,1 tis. Kč nebyla ještě vyčerpána a bylo požádáno o její ponechání
do roku 2010.
Sokl byl v havarijním stavu, na který bylo
dlouhodobě poukazováno, vlastní figurální plastiky byly demontovány a budou po restaurování dle schváleného záměru
vráceny zpět na obnovený sokl. Po demontáži sousoší byl zpřístupněn 1. pilíř z malostranské strany mostu pro stavební
opravu a byla zahájena výroba kopií jednotlivých dílů soklu. Veškeré práce na mostě jsou bedlivě sledovány jak veřejností, tak
i orgány památkové péče včetně památkové inspekce, a v tomto případě se jedná o akutní stav.
V roce 2010 a dalších letech budou práce dále pokračovat.

Zpracoval:
Ing.arch.Milada Novotná

Schválil:
(+razítko)

Ing.Milan Bufka

Datum:
21.1.2010

Poznámka
Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.08 + Skut.čerp.2009 + Schvál.rozp.2010 + Předp.čerp.z IF k IA v 2010 + Zbýv.požad.na další roky
Vysvětlivky
PIA - přehled o investiční akci (formulář)
Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná
PO - příspěvková organizace
Náklady - částky včetně DPH
IA - investiční akce
IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO k inv.akci

0,00

Rozbor hospodaření za rok 2009
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3 c

včetně použití vl.zdrojů z IF k IA, státní dotace a ostat.zdrojů

Přehled o investiční akci
Číslo akce:

40917

Název akce:

Informační systém evidence uměleckých předmětů GHMP

Adresa akce:

Praha 1, Rytířská 10

IČ-Organizace:

64416

Galerie hlavního města Prahy

Zodpovědná osoba:

Ing. Milan Bufka, ředitel GHMP

Správce akce:

radní Ing. Milan R i c h t e r

Zahájení akce(rok):

2009

Ukončení akce(rok):

Typ: PO
Telefon:

2011

725 807 025

Typ akce:

Z

Finanční profil akce v k o r u n á c h (na 2 desetinná místa)
Náklady
Profinanc.
Rozpočet
akce
do
schválený
celkem (CNA)
31.12.2008

Rozpočet
upravený
rok 2009

CELKEM

71 400 000,00

0,00

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

Zdroje: KV - HMP
KV - státní
IF k IA - PO
KV - ostatní

46 400 000,00

0,00

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

0,00

Skutečné
čerpání

Kč
Rozpočet
Předp.čerpání
Zbývá
schválený
z IF (k IA)
požadavek na
rok 2010
další roky
25 000 000,00

21 400 000,00
21 400 000,00

0,00
25 000 000,00

25 000 000,00

0,00
71 400 000,00

další roky
rozpis:
Zdroje: KV - HMP
KV - státní
0,00
IF k IA - PO
KV - ostatní

21 400 000,00

2011
21 400 000,00

2012

2013
0,00

2014
0,00

2015
0,00

2016
0,00

další…
0,00

21 400 000,00

Nákl.akce (pův.):

Komentář
Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace
Galerie hlavního města Prahy (GHMP) v souvislosti s vypracovanou analýzou a doporučením pro oblast evidence a správy
uměleckých děl GHMP zamýšlí uskutečnit inv. akci, jejímž předmětem je řešení v následujících oblastech: koncepce SW
řešení evidence, správy a prezentace uměleckých děl, dodávka a instalace potřebné technické infrastruktury, implementace
SW pro podporu evidence a správy uměleckých děl, implementace webových portálů pro externí a interní uživatele, migrace
dat ze stávajících systémů do nového řešení, zajištění výměny dat mezi externími partnery GHMP, systémová integrace
celého řešení, servis a podpora celého řešení, archivace dat a jejich ochrana před zneužitím. Celkové řešení musí být
kompatibilní s portálem EU Europeana, který mapuje památky kulturního dědictví Evropy v digitální podobě.
Finanční prostředky pro tuto akci byly získány až koncem roku 2009 a již se je nepodařilo proinvestovat. Proto bylo požádáno
o převedení poskytnutých prostředků do IF GHMP v roce 2010.

Zpracoval:
Ing.arch.Milada Novotná

Schválil:
(+razítko)

Ing.Milan Bufka

Datum:
21.1.2010

Poznámka
Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.08 + Skut.čerp.2009 + Schvál.rozp.2010 + Předp.čerp.z IF k IA v 2010 + Zbýv.požad.na další roky
Vysvětlivky
PIA - přehled o investiční akci (formulář)
Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná
PO - příspěvková organizace
Náklady - částky včetně DPH
IA - investiční akce
IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO k inv.akci

0,00

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Rozbor hospodaření za rok 2009 hlavní činnost
Tabulka č.1
v tis. Kč

Schv.rozp.

Uprav.rozp.

2009

2009

Skutečnost
2009

% plnění
k UR

TRŽBY celkem

5 900

5 900

6 804

115

z toho:

5 000

5 000

5 306

106

100
800

100
800

309
1 189

309
149

ze vstupného
z tržeb za prod.zboží
ostatní výnosy

NÁKLADY celkem

65 200

65 700

70 282

108

Spotřebované nákupy

7 650

7 650

8 541

112

z toho:spotřební materiál

1 700

1 700

1 849

109

650

650

1 141

176

5 300
0

5 300
0

5 343
208

101

22 284

22 784

23 293

105

950

950

1 241

131

nájemné

1 500

1 500

1 475

98

úklid

2 150

2 150

2 183

102

náklady na leasing

0

0

0

0

opravy a udržování

9 734

9 734

5 340

55

300

300

133

44

150
7 500

150
8 000

176
12 745

117
170

30 977

30 977

32 337

104

z toho:ostatní osobní náklady

3 500

3 500

4 638

133

mzdové náklady

19 684

19 684

19 478

99

6 753

6 753

7 271

108

440
600

440
600

390
560

89
93

drobný hmotný majetek
spotřeba energie
ostatní
Služby
z toho:výkony spojů

cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
Osobní náklady

zákonné soc.pojištění
zákon.soc.náklady (FKSP)
ostatní soc.náklady
Daně a poplatky

160

160

49

31

160

160

49

31

1 000

1 000

2 992

299

0

0

0

0

0
1 000

0
1 000

0
2 992

0
299

Odpisy

3 129

3 129

3 070

98

z toho: budov a staveb
zařízení

262
2 867

262
2 867

262
2 808

100
98

Hospodářský výsledek

59 300

59 800

-3 660

-6

Neinvestiční příspěvek

59 300

59 800

59 818

101

85

85

84

99

(výjimkou daně z příjmů)
Ostatní náklady
z toho: úroky
manka a škody
jiné ostatní náklady

Počet zaměstnanců
Zpracovala:
V. Steinerová

Dne:

Schválil:
Ing. Bufka

Dne:
29.1.2010

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Rozbor hospodaření za rok 2009 - doplňková činnost
Tabulka č.2
v tis. Kč

Rozpočet
2009

Skutečnost
2009

TRŽBY celkem

6 250

5 490

NÁKLADY celkem

6 147

4 620

Spotřebované nákupy

1 060

486

100

86

drobný hmotný majetek

100

17

spotřeba energie+vodné
ostatní

850
10

383
0

2 030

1 193

15

83

z toho: spotřební materiál

Služby
z toho: výkony spojů
nájemné

0

0

200

213

náklady na leasing

0

0

opravy a udržování

300

220

úklid

cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
Osobní náklady
z toho: ostatní osobní náklady

10

0

5
1 500

11
666

2 683

2 506

528

494

1 500

1 354

zákonné soc. pojištění

525

628

zák. soc. náklady (FKSP)
ostatní soc.náklady

30
100

27
3

0

2

0

2

300

223

0

0

0
300

0
223

Odpisy

74

60

z toho: z budov a staveb
zařízení

0
74

0
60

0

150

103

870

8

5

mzdové náklady

Daně a poplatky
(s výjimkou daně z příjmů)
Ostatní náklady
z toho: úroky
manka a škody
jiné ostatní náklady

Daň z příjmů
HOSP. VÝSL. (+ zisk, - ztráta)
Počet zaměstnanců
Zpracovala:

Schválil:

Dne:

V. Steinerová

Ing.Bufka

29.1.2010

Rozbor nákladů a výnosů na výstavy 1.1.2009 - 31.12.2009
NÁKLADY
č. výstavy název výstavy
1
2
132
134
136
137
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
60232
60236+37
60234
60235

ost.služ.-inzerce
ostatní
Veronika Bromová
Akademismus
Beautiful people
1960 - Súčasnost
Čínské salonky
Green Space - ARCHA
Prinzhornova kolekce
Jiří David
Jiří Petrbok
České umění 1900-1950
Monument transformace
J. Anderle
Filip Černý
Green Space 2009
Teige
stálá expozice Fr. Bílka
Tenkrát na východě
Narušitelé hranic
Jan Šerých
Po Sametu
Josef Bolf
Start up - J. Janovský
Start up - J. Lipavský
Start up - A. Vačkář
Start up - T. Džadoň
Start up - N. Čulík
ZVON koncert
TROJA
Trojská karta
Bílkův dům v Chýnově
Prsten

údržba
cestovné
pohoštění
ostatní služby pojištění
celkem náklady
účet 501/50
účet 511/50
účet 512/50
účet 513/50
účet 518/50
účet 549/50
6 746,00
805,00
170,00
811 291,11
819 012,11 Kč
78 039,00
45 234,00
43 458,57
7 139,00
216 980,18
358 754,78
749 605,53 Kč
145 595,00
145 595,00 Kč
33 124,00
28 556,00
61 680,00 Kč
6 457,87
6 457,87 Kč
980,00
267 440,00
268 420,00 Kč

33 616,00
64 174,10
36 210,50
125 712,60
20 262,00
91 329,60
594,00

29 655,00
36 257,00
2 914,00

16 880,00

6 867,00

10 466,89
22 881,81
12 613,00
105 633,32
3 457,81
330,00
579,00
9 942,00
295,00

Vypracovala: V.Steinerová

4 948,00
2 402,00

28 561,00

4 976,00
23 020,00

2 360,00
3 750,00

10 350,57
35 488,67

0,00

0,00

4 014,71
5 405,94
3 750,00
13 647,67
1 021,84
2 517,00
1 656,00
1 501,00
2 550,00

272 977,06
324 463,40
32 902,90
434 183,40
326 925,36
305 469,85
72 459,10
50 082,00
251 553,20
5 000,00
512 290,84
389 583,95
61 344,80
373 351,87
27 984,43
33 721,20
49 732,40
42 277,90
60 442,83
60 211,12

78 710,43

0,00

414 958,49 Kč
429 842,50 Kč
74 429,40 Kč
559 896,00 Kč
380 724,36 Kč
419 819,45 Kč
75 413,10 Kč
50 082,00 Kč
279 050,20 Kč
5 000,00 Kč
526 772,44 Kč
428 222,27 Kč
77 707,80 Kč
528 121,53 Kč
32 464,08 Kč
33 721,20 Kč
52 579,40 Kč
44 512,90 Kč
71 885,83 Kč
63 056,12 Kč

počet
tržby ze
návštěvníků vstupného

49 224,00 Kč
185 763,00 Kč
12 198,00 Kč
47 034,00 Kč

751 113,00 Kč
244 194,00 Kč
20 122,00 Kč
142 597,00 Kč
101 503,00 Kč
731 050,00 Kč
19 553,00 Kč
78 969,00 Kč
612 472,00 Kč
52 804,00 Kč
9 967,00 Kč
75 561,00 Kč
20 963,00 Kč

520 450,00 Kč
1 584 368,00 Kč
8 710,00 Kč
37 505,00 Kč
672 886,63

Dne: 29.1.2010

VÝNOSY

spotřeba
materiálu

187 336,67

54 614,14

83 449,16

5 163 277,77

437 465,21

6 599 029,58 Kč

5 306 120,00 Kč

Tabulka č. 4
Výkonové ukazatele Galerie hl.m. Prahy za rok 2009
objekt

počet výstav
plán 2009

Staroměstská radnice
výstavy
Dům U Zvonu
výstavy
Městská knihovna
výstavy
Zámek Troja
výstavy
stálá expozice
Dům U Prstenu
stálá expozice+výstavy
Bílkova vila v Praze
stálá expozice
Bílkův atelier Chýnov
stálá expozice
Ostatní - Trojská karta
Ostatní - koncerty
Tržby ze vstupného celkem
publikace a infor. mat.
ostat. výnosy z hl. činnosti
celkem za hl. činnost Galerie
Zpracovala :
Veronika Steinerová

počet návštěvníků

skutečnost
k 31.12.2009

plán 2009

skutečnost
k 31.12.2009

tržby
v tis. Kč
plán 2009
skutečnost
k 31.12.2009

průměrná cena
vstupenky v Kč
plán 2009
skutečnost
k 31.12.2009

5

4

3 000

5 570

50

83

17

15

5

4

30 000

41 530

1 525

2 144

51

52

4

4

20 000

13 704

1 500

584

75

43

2
1

0
1

30 000

24 885

1 700

1 584

57

64

9

4

10 000

9 506

200

345

20

36

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1 000

1 440

25

32

26

94 000

96 635

5 000
100
800
5 900

37
9
520
5 306
309
1 189
6 804

Schválil :
Ing. Milan Bufka

Dne:
29.1.2010

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Rozbor hospodaření PO za rok 2009
Hlavní činnost

Tabulka č.1
v tis. Kč

Schv.rozp.

Uprav.rozp.

2009

2009

Skutečnost
2009

% plnění
k UR

Skutečnost
2008

Index
2009/08

TRŽBY celkem

5 900

5 900

6 804

115

6 639

102,49

z toho:

5 000

5 000

5 306

106

5 612

94,55

100
800

100
800

309
1 189

309
149

72
955

429,17
124,50

65 200

65 700

70 282

108

66 597

105,53

Spotřebované nákupy

7 650

7 650

8 541

112

7 362

116,01

z toho:spotřební materiál

1 700

1 700

1 849

109

1 604

115,27

650

650

1 141

176

578

197,40

5 300
0

5 300
0

5 343
208

101

5 180
0

103,15

22 284

22 784

23 293

105

23 830

97,75

950

950

1 241

131

898

138,20

nájemné

1 500

1 500

1 475

98

1 501

98,27

úklid

103,61

ze vstupného
z tržeb za prod.zboží
ostatní výnosy

NÁKLADY celkem

drobný hmotný majetek
spotřeba energie
ostatní
Služby
z toho:výkony spojů

2 150

2 150

2 183

102

2 107

náklady na leasing

0

0

0

0

0

opravy a udržování

9 734

9 734

5 340

55

4 982

107,19

300

300

133

44

137

97,08

150
7 500

150
8 000

176
12 745

117
170

119
14 086

147,90
90,48

30 977

30 977

32 337

104

31 781

101,75

cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
Osobní náklady
z toho:ostatní osobní náklady

3 500

3 500

4 638

133

1 672

277,39

mzdové náklady

19 684

19 684

19 478

99

21 194

91,90

6 753

6 753

7 271

108

7 819

92,99

440
600

440
600

390
560

89
93

499
597

78,16
93,80

160

160

49

31

28

175,00

zákonné soc.pojištění
zákon.soc.náklady (FKSP)
ostatní soc.náklady
Daně a poplatky
(výjimkou daně z příjmů)

160

160

49

31

28

175,00

1 000

1 000

2 992

299

769

389,08

0

0

0

0

0

0
1 000

0
1 000

0
2 992

0
299

7
762

Odpisy

3 129

3 129

3 070

98

2 827

108,60

z toho: budov a staveb
zařízení

262
2 867

262
2 867

262
2 808

100
98

262
2 565

100,00
109,47

Hospodářský výsledek

59 300

59 800

-3 660

-6

-1 353

270,51

Neinvestiční příspěvek

59 300

59 800

59 818

101

58 605

102,07

85

85

84

99

105

80,00

Ostatní náklady
z toho: úroky
manka a škody
jiné ostatní náklady

Počet zaměstnanců
Zpracovala:
V. Steinerová

Dne:

Schválil:
Ing. Bufka

0,00
392,65

Dne:
29.1.2010

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Rozbor hospodaření PO za rok 2009
Doplňková činnost

Tabulka č.2
v tis. Kč

Schv.rozp.
2009

Skutečnost
2009

%
plnění

Skutečnost
2008

Index
2009/08

TRŽBY celkem

6 250

5 490

88

7 669

72

NÁKLADY celkem

6 147

4 620

75

7 074

65

Spotřebované nákupy

1 060

486

46

1 168

42

100

86

86

184

47

z toho: spotřební materiál
drobný hmotný majetek

100

17

17

118

14

spotřeba energie+vodné
ostatní

850
10

383
0

45
0

850
16

45
0

2 030

1 193

59

2 181

55

15

83

553

20

415

0

0

0

0

107

262

Služby
z toho: výkony spojů
nájemné
úklid

200

213

náklady na leasing

0

0

opravy a udržování

300

220

cestovné

81

0
73

367

60

10

0

0

20

0

5
1 500

11
666

220
44

9
1 503

122
44

2 683

2 506

93

2 512

100

528

494

94

278

178

1 500

1 354

90

1 512

90

zákonné soc. pojištění

525

628

120

554

113

zák. soc. náklady (FKSP)
ostatní soc.náklady

30
100

27
3

90
3

46
122

59
2

0

2

6

33

0

2

6

33

300

223

1 029

22

0

0

0

0
300

0
223

74

0
1 029

22

Odpisy

74

60

81

74

81

z toho: z budov a staveb
zařízení

0
74

0
60

81

0
74

81

0

150

104

144

103

870

34

595

146

8

5

63

8

63

náklady na reprezentaci
ostatní služby
Osobní náklady
z toho: ostatní osobní náklady
mzdové náklady

Daně a poplatky
(s výjimkou daně z příjmů)
Ostatní náklady
z toho: úroky
manka a škody
jiné ostatní náklady

Daň z příjmů
HOSP. VÝSL. (+ zisk, - ztráta)
Počet zaměstnanců

74

Zpracovala:

Schválil:

Dne:

V. Steinerová

Ing.Bufka

29.1.2010

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Tabulka č. 5

(odměňující dle nař. vlády č. 564/2006 Sb.)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2009

Ukazatel
a

Měrná
jedn.

Rok
2009

Skutečnost
2009

%
plnění

b

1

2

3

Skutečnost Index
2008
2009/08
4

5

Hlavní činnost
Počet zaměstnanců
Prostředky na platy
++)
z toho: platové tarify
osobní příplatky
odměny
přípl. za vedení
zvláštní příplatky
Průměrný plat
Ostatní osobní náklady

přep. os.

85

84

99

105

80

tis. Kč

19 684

19 478

99

21 194

92

tis. Kč

14 000
3 600
103
481
1 500

14 218
2 808
148
680
1 624

102
78
144
141
108

14 118
3 297
1 105
481
1 512

101
85
13
141
107

Kč

19 298

19 323

100

16 821

115

tis. Kč

3 500

4 638

133

1 672

277

8

5

63

8

63

Doplňková činnost
Počet zaměstnanců

přep. os.

Prostředky na platy

tis. Kč

1 500

1 354

90

1 512

90

Kč

15 625

22 566

144

15 750

143

528

494

94

278

178

Průměrný plat
Ostatní osobní náklady

tis. Kč

Poznámka: ++) uvedené složky platu netvoří celek prostředků na platy
Vypracoval/a/:
Steinerová

Telefon:
724 504 607

Datum:
10.2.2010

Tabulka č. 9
Organizace: Galerie hlavního města Prahy
(odměňující podle zák. č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3 d)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2009

Ukazatel

Měrná
jedn.

Limit 2009
event.
POPP *)

Skutečnost
2009

Rozdíl
úspora překročení +

Hlavní činnost

Počet zaměstnanců

přep. os.

Prostředky na platy

tis. Kč

Použití fondu odměn schválené
usn. RHMP č.
/2009

tis. Kč

85

84

19 684

19 478

x

X

Poznámka: *) Organizace usměrňující prostředky na platy podílem mimotarifních složek
připojí k této tabulce výpočet přípustného objemu prostředků na platy za r. 2008

Vypracoval /a/:
Steinerová

Telefon:
266 109 888

Dne:
25.1.2010

Razítko:

-206

x

Tabulka č. 1

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Finanční
Finan vypořádání za rok 2009 - FOND ODMĚN

1. Stav fondu odměn k 31.12.2008

161 000,00 Kč

2. Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2008

-

3. Zdroje roku 2009 celkem (ř.1+2)

Kč

161 000,00 Kč

4.
Použití fondu odměn v r. 2009 (schváleno usn. RHMP č. …………/2009)

5. Zůstatek fondu odměn k 31.12.2009

Kč

161 000,00 Kč

6. Návrh na příděl do fondu odměn

-

7. Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2009 (ř. 5 + 6)

Vypracoval/a: Veronika Steinerová
Telefon: 266 109 888
Dne: 25.1.2010

-

Kč

161 000,00 Kč

Podpis:

Tabulka č. 2

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Finanční vypořádání za rok 2009 - FOND KULTURNÍCH A SOC. POTŘEB
I.

Vyúčtování základního přídělu za rok 2009
1) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů,
skutečnost k 31.12.2009 (bez OON)
a) v HČ
b) v DČ

20 832 646,00 Kč
19 478 153,00 Kč
1 354 493,00 Kč

2) Nárok - základní příděl 2 %
a) v HČ
b) v DČ

416 652,92 Kč
389 563,06 Kč
27 089,86 Kč

3) Příděl zaúčtovaný do nákladů
a) v HČ
b) v DČ

416 655,00 Kč
389 565,00 Kč
27 090,00 Kč

4) Doplatek +
a) v HČ
b) v DČ

II.

Finanční vypořádání FKSP
a) Stav FKSP k 31.12.2008

279 172,16 Kč

b) + Doplatek
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2008 - hlavní činnost

Kč
Kč

c) + Doplatek
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2008 - doplňková čin.

Kč
Kč

d) Základní příděl do FKSP (2 %) - zaúčtovaný do nákladů k 31.12.2009
z hlavní i doplňkové činnosti
(viz bod I.3.)

416 655,00 Kč

e) Zdroje FKSP r. 2009 celkem (a+b+c+d)

695 827,16 Kč

f) Čerpáno z FKSP v r. 2009

269 974,00 Kč

g) Zůstatek k 31. 12. 2008 (e - f)

425 853,16 Kč

h) Doplatek základního přídělu za rok 2009 (z hlavní i DČ) - viz bod I.4.

+

j) Stav FKSP po finančním vypořádání r. 2009

Vypracoval/a:
Veronika Steinerová

Podpis:

Telefon:
tel. 266 109 888

425 853,16 Kč

Dne:
25.1.2010

Tabulka č. 3

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Přehled o zdrojích a použití REZERVNÍHO FONDU - rok 2009
1. Stav rezervního fondu k 31.12.2008
z toho přijaté dary

494 130,00 Kč
494 130,00 Kč

2. Příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2008

0,00 Kč

3. Přijaté dary v roce 2009 celkem

651 763,50 Kč

Nadácia súčasného slovenského výtvarného umenia, Bratislava
SZK, a.s. Praha 9
Sdružení výtvarníků KARLOVA MOSTU, Praha
ČEZ, a.s. , Praha

76 763,50 Kč
25 000,00 Kč
50 000,00 Kč
500 000,00 Kč

4. Zdroje roku 2009 celkem

1 145 893,50 Kč

5. Použití RF v roce 2009 celkem (z toho rozepsat jmenovitě jednotlivé tituly,
vč. převodu do invest. fondu) - schváleno usnesením RHMP č. …….
Výtahy Král - nákup zesilovačů,teploměrů,adaptérů do expozice Prsten
Sdružení výtvarníků - restaurátorské práce
Krytí zhoršeného HV r.2008 - usnesení 28/48
SZK - pronájem plak. ploch + plakáty J. Anderle
Nadácia s.s.v.u.-inzerce, instalace k výstavě Slovenské umění
ČEZ - poutače,tiskoviny,bannery,pozvánky,plotry.skládačky - k výstavám
Po sametu a Narušitelé hranic

966 467,50 Kč
150 000,00 Kč
192 915,00 Kč
21 789,00 Kč
25 000,00 Kč
76 763,50 Kč
500 000,00 Kč

6. Převod nevyčerpaných provozních prostředků z EU, SR, norských fondů aj. ……………………….. Kč
7. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2009
z toho: nevyčerpané dary
I.

179 426,00 Kč
179 426,00 Kč

Návrh na příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2009

II. Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r. 2009 celkem
Vypracoval/a:
Podpis:
Telefon:
Veronika Steinerová
266 109 888

0,00 Kč
179 426,00 Kč
Dne:
23.1.2009
25.1.2010

Tabulka č. 4

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Finanční vypořádání za rok 2009 - INVESTIČNÍ FOND
1. Stav investičního fondu k 31. 12. 2008
z toho: přijaté dary

20 266 391,11 Kč
Kč

2. Z fin. vypořádání za rok 2008: a) ponecháno na dofinancování inv. akcí v r. 2009
b) odvod při finančním vypořádání za rok 2008

14 930 599,68 Kč
0,00

3. Vytvořené odpisy hmotného a nehmotného majetku za rok 2009
(účet 551 + 548) z hlavní i doplňkové činnosti

3 129 744,69 Kč
Kč

4. Zůstatková cena prodaného HIM (účet 552)
5.

Kč

Investiční transfer (skutečně převedené investiční prostředky na účet organizace)

49 999 000,00 Kč

6. Převedené prostředky z rezervního fondu

Kč

7. Přijaté dary za rok 2009 celkem

Kč

8. Zdroje roku 2009 celkem (ř. 1 až 7)

73 395 135,80

9. Investice - skutečnost za rok 2009 celkem
z toho jmenovitě
akce č.
UR 2009
Skuteč. 2009
v Kč
v Kč

35 546 550,57

4611
4611
40917
40047
40634
40427
40757
sousoší KM
měřící technika
kamerový systém
vozidlo do Troji
krytí zhoršeného HV
odvod fin.prostředků

22 749 000,00
9 430 599,68
25 000 000,00
5 000 000,00
500 000,00
2 000 000,00
250 000,00
406 000,00
800 000,00
159 500,00
320 000,00
400 000,00
692 719,05
500 000,00

Ze skutečnosti
vlastní zdroje usnesení RHMP

19 990 365,94
9 430 599,68 28/48
0,00

22 749 000,00
0,00
25 000 000,00

415 080,00 28/48
500 000,00 28/48
2 000 000,00
119 000,00

2 000 000,00
250 000,00
303 900,00
800 000,00
159 460,00
302 820,00
332 605,90
692 719,05
500 000,00

2015
1282
1282
2015
2015
28/48
1282

10. Týká se pouze kap. 05-oblast soc.: odvod 50 % odpisů za 1.-3.čtvrtletí 2009
11. Zůstatek fondu k 31. 12. 2009

invest. Transfer

(zdroje celkem ř. 8 mínus skuteč. ř. 9)

Kč
37 848 585,23

z toho: nevyčerpané dary
dorovnání do 50 % celkově vytvořených odpisů v r. 2008 (týká se kap.05 - oblast soc.)

Vypracovala:
Veronika Steinerová

Podpis:

Telefon:
tel. 266 109 888

Dne:
25.1.2010

Kč

Tabulka č. 5a

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2009

Poř.
číslo
1

ÚZ

Usn.RHMP
příp. ZHMP
č.
1282

Vypracoval/a:
Veronika Steinerová

Účel
průzkum sousoší Mistra J.Husa

Schv. rozp.
2009
v tis. Kč

Úprava
v tis. Kč
500,00

Podpis:
tel. 266 109 888

Uprav.rozp.
celkem
v tis. Kč

Skutečnost
k 31.12.2009
v Kč

500,00

136 850

Dne:
25.1.2010

Rozdíl
v Kč
363 150

Poznámka

Tabulka č. 5b

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu (resp. státních fondů) za rok 2009

Poř.
číslo

ÚZ

Usn.RHMP
příp. ZHMP
č.

Vypracoval/a:
Veronika Steinerová

Účel

Telefon:
tel. 266 109 888

Schv. rozp.
2009
v tis. Kč

Podpis ředitele:
Razítko

Úprava
v tis. Kč

Uprav. rozp.
celkem
v tis. Kč

Skutečnost
k 31.12.2009
v Kč

Dne:
25.1.2010

Rozdíl
v Kč

Poznámka

Tabulka č. 6a

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Vyúčtování investičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2009
Číslo akce

Název akce

Účel. znak

SR 2009
v tis. Kč

Skutečnost
k 31.12.2009
v Kč

UR 2009
v tis. Kč

Rozdíl
v Kč

Poznámka

22 749,00

19 990 366

2 758 634 usnesení č.1480

9 430,60

9 430 600

0 usnesení č.28/48

0,00

0

usnesení č.2061

99

5 000,00

415 080

4 584 920 usnesení č.28/48

40634 Provedení kopíí soklu a váz Karlův most

99

500,00

500 000

0 usnesení č.28/48

40048 Revitalizace Clam-Gallasova paláce

94

30 000,00

0,00

0

0 usnesení č.1283

40427 Pořízení klimatizace Dům u Zvonu

94

4 500,00

2 000,00

2 000 000

0 usnesení č.2061

40757 Umístění a osazení sochy I.Jilemnického

94

250,00

119 000

40917 Informační systém evidence uměl.předmětů

94

25 000,00

0

4611 Rekonstrukce Bílkovy vily

94

20 449,00

99
40047 Rekonstrukce Rothmayerovy vily

Zpracoval/a/:
Veronika Steinerová

Dne:
25.1.2010

94

25 000,00

Podpis:

Telefon:
266 109 888

131 000 usnesení č.795
25 000 000 usnesení č.1838

Tabulka č. 6b

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Vyúčtování investičních prostředků ze státního rozpočtu (resp. státních fondů) za rok 2009
Číslo akce

Zpracoval/a/:
Veronika Steinerová
Telefon: 266 109 888

Název akce

Dne:
25.1.2010

Účel. znak

SR 2009
v tis. Kč

Podpis ředitele:
Razítko

UR 2009
v tis. Kč

Skutečnost
k 31.12.2009
v Kč

Rozdíl
v Kč

Poznámka

Tabulka č. 7a

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty JPD, OPP-Adaptabilita,
OPP-Konkurenceschopnost, EHP/Norsko aj.
Investiční transfer

Číslo
akce

Název akce

Zpracovala: Veronika Steinerová
Telefon: 266 109 888

Účel.znak

Uprav.rozp.
2008
v tis. Kč

Dne: 25.1.2010

Skutečnost
k 31.12.2008
v Kč

Zůstatek
v Kč

Uprav.rozp.
2009
v tis. Kč

Podpis ředitele a razítko:

Skutečnost
k 31.12.2009
v Kč

Zůstatek
v Kč

Tabulka č. 7b

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Přehled o finančních prostředcích poskytnutých na projekty JPD, OPP-Adaptabilita,
OPP-Konkurenceschopnost, EHP/Norsko aj.
Neinvestiční transfer

Číslo
akce

Název akce

Zpracovala: Veronika Steinerová
Telefon: 266 109 888

Účel.znak

Uprav.rozp.
2008
v tis. Kč

Dne: 25.1.2010

Skutečnost
k 31.12.2008
v Kč

Zůstatek
v Kč

Uprav.rozp.
2009
v tis. Kč

Podpis ředitele a razítko:

Skutečnost
k 31.12.2009
v Kč

Zůstatek
v Kč

Tabulka č. 8

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Přehled o předmětech pořízených na leasing
Poř.
číslo

Předmět označení

Nákup se
uskutečnil
v roce

Cena
celkem

Roční
splátky

K 31. 12.
2009
zaplaceno

*/ uvést čís.usn.RHMP, kterým byl nákup odsouhlasen ve smyslu § 35 zák. č. 250/2000 Sb.
Vypracoval/a:
Podpis:
Telefon:
Veronika Steinerová
266 109 888

Zbývá do roku
2010
2011

Dne:
25.1.2010

2012

v tis. Kč
Poznámka
(Usn.RHMP č. ) */

Tabulka č. 9
Organizace: Galerie hlavního města Prahy
(odměňující podle zák. č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3 d)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2009

Ukazatel

Měrná
jedn.

Limit 2009
event.
POPP *)

Skutečnost
2009

Rozdíl
úspora překročení +

Hlavní činnost

Počet zaměstnanců

přep. os.

Prostředky na platy

tis. Kč

Použití fondu odměn schválené
usn. RHMP č.
/2009

tis. Kč

85

84

19 684

19 478

x

X

Poznámka: *) Organizace usměrňující prostředky na platy podílem mimotarifních složek
připojí k této tabulce výpočet přípustného objemu prostředků na platy za r. 2008

Vypracoval /a/:
Steinerová
Podpis:

Telefon:
266 109 888

Dne:
25.1.2010

Razítko:

-206

x

Organizace: Galerie hlavního města Prahy

Tabulka č. 10

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE A PRONÁJMU STÁTNÍHO MAJETKU
ZA ROK 2009

1) Pronájmy
Příjmy (výnosy )

................................ Kč

Výdaje (náklady) na údržbu

................................ Kč

Technické zhodnocení

................................ Kč

Paušální částky stanovené v rámci nájemného
(např. voda, teplo, úklid)

................................ Kč

Odvod při finančním vypořádání

................................ Kč

Příjmy (výnosy)

................................ Kč

Výdaje (náklady) související s prodejem majetku

................................ Kč

Odvod při finančním vypořádání

................................ Kč

2) Prodeje

Podpis ředitele organizace (razítko):

Zpracoval/a: Veronika Steinerová
Telefon: 266 109 888
Dne: 25.1.2010

