Ministerstvo kultury, POB 119
120 21 PRAHA 2
Vyplněný výkaz doručte do 1. 04. 2022

Kult (MK) 17-01
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 120/21 ze dne 1. 10. 2020

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
za rok 2021
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2021. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.

Právní forma zpravodajské jednotky
(zakroužkuje se odpovídající právní forma)

Název zpravodajské jednotky

IČO
Adresa

Telefon
E - mail
Kraj
Vlastní www stránky

ano

ne

www stránky zpravodajské jednotky

v tom

Č. ř.
1

v hromadných vstupech

0106

neplatících

0107

Počet prohlídkových tras

0109

z toho bezbariérových

0110

Kontrolní součet (ř. 0101 až 0110)

0129

II. MOBILIÁRNÍ FOND PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
Č. ř.
1

Celkem
2

0201
0202
0203
0204
0229

23

Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. *

24

Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb. *

30

Vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb. *

32

Veřejná výzkumná instituce dle zák. č. 341/2005 Sb. *

33

Spolek, ústav dle zák. č. 89/2012 Sb. *

40

Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. *

50

Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 89/2012 Sb. *

60

Církevní právnická osoba dle zák. č. 3/2002 Sb. *

62

Školská právnická osoba dle zák. č. 561/2004 Sb. *
Obchodní společnosti dle zák. č. 90/2012 Sb. (veř. obchod. spol., komanditní spol., společnost
s r. o., akciová společnost) *
Družstvo dle zák. č. 90/2012 Sb. *

64

Fyzická osoba se živnostenským oprávněním dle zák. č. 455/1991 Sb. *

80

Jiná (uvést jmenovitě)

90

Č. ř.
1

Celkem
2

a

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb

0301

z toho nájmy
Osobní náklady (součet ř. 0504 až 0507)

v tom

0302

Celkem v tis. Kč
2

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0429

0303
0304
0305

Č. ř.
1

0501
0502
0503

mzdy

0504

ostatní osobní náklady

0505

náklady na zdravotní a sociální pojištění

0506

ostatní sociální náklady

0507

Daně a poplatky (bez daně z příjmů)

0508

0306

Daň z příjmů (účt. skupina 59)

0509

0329

Odpisy dlouhodobého majetku

0510

Ostatní provozní náklady výše neuvedené
Výdaje (náklady) celkem
(součet ř. 0501 + ř. 0503 + ř. 0508 až 0511)

0511

Investiční výdaje (hmotný a nehmotný majetek) celkem

0513

v tom

hmotný majetek

nehmotný majetek
Kontrolní součet (ř. 0501 až 0515)
1 Zahrnuje

Č. ř.
1

V. VÝDAJE, RESP. NÁKLADY

III. ZAMĚSTNANCI
Celkový počet pracujících (fyzických) osob 1
(bez sezónních zaměstnanců)
Počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané za sledovaný rok
(bez sezónních zaměstnanců)
z toho odborných pracovníků (přepočtený stav)
Počet sezónních zaměstnanců k 31. 7. sledovaného roku (fyzické osoby)
Počet dobrovolných pracovníků z ř. 0301
Počet hodin odpracovaných dobrovolnými
pracovníky ročně
Kontrolní součet (ř. 0301 až 0306)

22

Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb. *

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží
vybrané vstupné
tržby z prodeje z propagačních materiálů,
upomínkových předmětů, programů apod.
Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu
Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje
Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce
Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů
Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí
z toho z fondů EU
Dary a sponzorské příspěvky
Ostatní provozní výnosy výše neuvedené
Příjmy (výnosy) celkem
(součet ř. 0401 + ř. 0404 až 0408 + ř. 0410 + ř. 0411)
Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu
Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje
Dotace a granty na investice z rozpočtu obce
Dotace a granty na investice od ostatních subjektů
Dotace a granty na investice ze zahraničí
z toho z fondů EU
Příspěvky na integrovaný operační program 5.1 Vracíme
památky do života
Dotace a granty na investice celkem
(součet ř. 0413 až 0417 + ř. 0419)
Vlastní vklady 2
Kontrolní součet (ř. 0401 až 0421)

0105

0108

a

21

Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. *

a

0104

Počet návštěvníků vzdělávacích programů

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0204)

14

Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb. *

IV. PŘÍJMY, RESP. VÝNOSY

0102
0103

Počet evidovaných jednotek mobiliárních fondů
k 31. 12.
Počet přírůstků za sledovaný rok
Počet restaurovaných předmětů mobiliárního
fondu za sledovaný rok
Počet svazků historických knihovních fondů

13

Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb. *

Celkem
2

0101

za vstupné celé
za vstupné snížené (pro seniory, studenty,
školní mládež, ZTP atd.)
za rodinné vstupné

a

12

Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb. *

z toho

Hrady, zámky, kláštery a ostatní památky zpřístupněné návštěvníkům za vstupné k 31. 12.
Počet návštěvníků celkem

11

Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb. *

* ve znění pozdějších předpisů

I. PAMÁTKOVÉ OBJEKTY, NÁVŠTĚVNÍCI
a

Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb. *

podnikatele, spolupracující rodinné příslušníky, zaměstnance, dobrovolníky apod.

2

Vložené finanční prostředky z vlastních zdrojů (rezerv apod.).

0512

0514
0515
0529

Celkem v tis. Kč
2

70
75

VI. KULTURNÍ ČINNOST
Č. ř.
a

1

Samostatné výstavy

0601

Samostatné koncerty

0602

Dramatická vystoupení

0603

Kulturní akce při prohlídkách, noční prohlídky

0604

Akce tradiční lidové kultury

0605

Ostatní

0606

Celkem

0629

Počet akcí
v tom pořádaných

Návštěvníci celkem

celkem
(sl. 3 + 4)

zpravodajskou jednotkou

jinou organizací

2

3

4

5

VIII. ELEKTRONICKÉ A PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

VII. DALŠÍ ÚDAJE
Č. ř.
1

a

Počet počítačů připojených na internet k 31. 12.

0701

z toho přístupných veřejnosti
Počet titulů vydaných neperiodických publikací
dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Náklad (počet výtisků v ks)
Počet titulů vydávaného periodického tisku dle
zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náklad (počet výtisků v ks)
Počet titulů vydaných audiovizuálních děl dle
zák. č 273/1993 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Náklad (počet v ks)
Počet titulů elektronických dokumentů na
hmotných nosičích
Náklad (počet v ks)
Počet titulů elektronických dokumentů na
internetu
Kontrolní součet (ř. 0701 až 0711)

0702

Celkem
2

Č. ř.
a

Celkem
2

1
Ano

Možnost
elektronické
rezervace
vstupenek

0703

prostřednictvím on-line formulářů

0801

prostřednictvím elektronické pošty

0802

Ne

0704
Počet návštěv webových stránek památkového
objektu za sledovaný rok

0705

0803

0706
Materiály pro
návštěvníky
se zdravotním
postižením

0707
0708

tištěné průvodce

0804

zvukové průvodce

0805

0709
0710
0711
0729

Metodické vysvětlivky k výkazu
Základní zpravodajskou jednotkou je památkový objekt. Výkaz se vztahuje na památkové objekty zpřístupněné návštěvníkům za vstupné. Netýká se památek,
které jsou ve správě muzea, galerie nebo jiného kulturního zařízení. Pro tato zařízení platí jiné výkazy [např. Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii
(muzeu výtvarných umění) apod.]. V případě, že zpřístupněný památkový objekt je zčásti využit muzeem, galerií, případně jiným kulturním zařízením, vyplní
se oddíly I. - VIII. bez části údajů vykazovaných příslušným kulturním zařízením samostatně na vlastním výkazu. Vykazované údaje v oddílech I. - VIII. se
týkají pouze památek uvedených v řádku 0101 oddílu I.

ODDÍL I. - PAMÁTKOVÉ OBJEKTY, NÁVŠTĚVNÍCI
Řádek 0101:

do řádku 0101 se zahrnují památkové objekty určené ke kulturnímu využití zpřístupněné návštěvníkům za vstupné. Údaje
o návštěvnících se uvedou podle evidence o prodaných vstupenkách.

ODDÍL II. - MOBILIÁRNÍ FOND PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
Řádek 0201:
Řádek 0202:

vykazují se předměty mobiliárních fondů, které byly v předchozích letech evidovány.
vykazuje se počet přírůstků získaných od 1. ledna do 31. prosince sledovaného roku.

ODDÍL III. - ZAMĚSTNANCI
Řádek 0301:
Řádek 0302:
Řádek 0304:
Řádek 0306:

uvede se celkový počet pracujících fyzických osob bez sezónních zaměstnanců.
uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. Do tohoto počtu se nezahrnují
sezónní zaměstnanci, kteří se vykazují samostatně v řádku 0304.
uvede se počet sezónních zaměstnanců přijímaných na určitou (přechodnou) dobu, a to v době sezóny objektu, a sice počet
fyzických osob k 31. 7. sledovaného roku.
dobrovolný pracovník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti
ve prospěch ostatních lidí či společnosti.

ODDÍL V. - VÝDAJE RESP. NÁKLADY
Řádek 0514:
Řádek 0515:

vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§ 26 ZDP).
vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§ 32a ZDP).

ODDÍL VI. - KULTURNÍ ČINNOST
V tomto oddíle se vykazují kulturní akce uskutečněné ve sledovaném roce.
Sloupec 3 - 4:
ve sloupci 3 se uvádějí akce, jejichž hlavním pořadatelem je zpravodajská jednotka. Ve sloupci 4 akce pořádané jinými organizacemi, kromě akcí pořádaných organizacemi užívajícími část památky a zaměřenými na jinou kulturní činnost (muzea, galerie,
knihovny apod.). V žádném případě však nesmí být tatáž akce vykazována ve více kulturních zařízeních.
Řádek 0601:
výstavy se vykazují pouze v tom roce, kdy byly otevřeny.
Řádek 0604:
neuvádí se počet typů akce, ale součet všech vystoupení, např. krátká hudební produkce při prohlídce se započítá tolikrát, kolik
výprav ji zhlédlo.
Řádek 0606:
uvedou se např. šermířské výstupy, předvádění práce sokolníků a jiné akce nesouvisející s prohlídkou.

Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno.

Odesláno dne:

Razítko:

Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis:

Telefon:
Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího
zpravodajské jednotky:

e – mail:

