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1. Úvod
Nová příspěvková organizace Chvalský zámek vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva
MČ Praha 20 ze dne 5. září 2011, usnesením č. 7/6.2/11.
Dle Zřizovací listiny (Čj.1/2011) je hlavním účelem nové příspěvkové organizace Chvalský
zámek organizování a zabezpečování nabídky veřejných služeb na úseku kultury pro
obyvatele a návštěvníky Městské části Praha 20 a všestranného uspokojování kulturních a
rekreačních zájmů, potřeb a a služeb.
K naplnění účelu, pro nějž byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti:
Hlavní činnost:
 pořádání akcí kulturního a společenského charakteru
 pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a jiných podobných akcí
 pořádání vzdělávacích programů a kurzů
 podíl na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže
 zajištění provozu městského informačního centra
 zajištění provozu galerie
 podpora činnosti zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a
duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých
 agenturní činnost v oblasti kultury a umění
 reprografická, reklamní, zprostředkovatelská a vydavatelská činnost – vydávání
Hornopočernického zpravodaje
 veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl
 zajištění činnosti spojené s provozem obřadní síně
Doplňková činnost:
 pronájmy zámeckých prostor pro firemní a jiná setkání a svatby
 zpracování mezd školám
 příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada
MČ Praha 20. Ředitelkou příspěvkové organizace Chvalský zámek se od 1. 11. 2011 stala
Mgr. Alexandra Kohoutová, a to na základě výběrového řízení, jež proběhlo v září 2011.

2. Shrnutí roku 2012
Rok 2012 byl podstatný tím, že se jednalo o první ucelené období samostatného hospodaření
příspěvkové organizace Chvalský zámek.
Co se týče systému řízení a organizace, úspěšně se podařilo dokončit tyto úkoly:

zavedení nové organizační struktury a náplní práce

zavedení nového systému řízení

samostatné vedení účetnictví, vč. doplňkové činnosti – zpracování mezd školám

dovršení procesu převedení všech smluv s dodavateli na novou příspěvkovou
organizaci

celková programová, ekonomická i personální transformace na novou koncepci

zavedení nových činností a zajištění s tím souvisejících smluv a dohod (redakce,
grafické zpracování a tisk Hornopočernického zpravodaje)
Podstatné je však to, že nová koncepce – zaměření zámeckých akcí na cílovou skupinu
rodin s dětmi a škol, se ukázala jako velmi úspěšná, o čemž svědčí velmi kladný
hospodářský výsledek, podstatné zvýšení návštěvnosti a obliby Chvalského zámku a
podstatné zvýšení jeho významu v rámci celé Prahy.

Mimo vlastních akcí (výstavy pro děti i pro dospělé, akce pro děti i pro dospělé, provoz
galerie, organizace tradičních akcí – poutě, trhy, Čarodějnice, pronájmy) Chvalský zámek
zajišťoval i prezentaci celé městské části, zajišťoval kulturní akce MČ, komunikoval se
školskými a kulturními institucemi a sdruženími působícími na území naší MČ a participoval
na pořádání jejich akcí.
Již pravidelnou se stala akce – setkání vedení obce, radních a zastupitelek s občankami s
názve „Dámská svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupitelkami na víno“ a její varianta
„Dámská jihoafrická jízda“. Na Chvalském zámku se konají také pravidelná Zámecká
posezení pro seniory, která organizuje radní Mgr. Alena Štrobová, dále zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 20, svatby a vítání občánků.
Velmi úspěšná je i spolupráce s místními příspěvkovými a neziskovými organizacemi
(školy, ZUŠ Ratibořická, DDM HP, RC MUM, Skauti, společenství Molechet) – výsledkem jsou
společné akce – Počernická světýlka, Masopustní veselí atd.

3.

Přehled akcí a výstav konaných na Chvalském zámku
v období od 1. 1. do 31. 12. 2012

Velké výstavní projekty:
1. 12. 2011 – 8. 1. 2012
6. 11. 2011 – 12. 2. 2012
14. 1. – 31. 3. 2012
16. 2. - 18. 3. 2012
22. 3. - 30. 5. 2012
7. 4. - 30. 6. 2012
4. - 17. 6.
23. 6. - 16. 9. 2012
8. 7. - 30. 9. 2012
22. 9. - 6. 1. 2013
6. 10. - 13. 1. 2013
6. 11. - 25. 11.
1. 12. - 13. 1. 2012

Vánoce se vším všudy aneb Nejen betlémy
Od Vostoku po Chvaly - 50 let vystřihovánek v ABC
Dračí sluj na zámku aneb pohádková země skřítků
Vítězslavy Klimtové
Karel Cudlín: Fotografie
Dinosauři na Chvalském zámku aneb Zázraky a proměny
života na planetě Zemi
Kuky se vrací na Chvalský zámek aneb Naposledy v
Čechách
Talent Horních Počernic
Ráj hraček na zámku: Barbie v proměnách módy a historie a
angličáky „Matchbox“
Historické kočárky
Nádraží na zámku, zapomenuté objevy a vynálezy
Statečná Faruza – filmový loutkový ateliér na zámku
Erby rytíře Jana ze Chval – výstava dětských prací
Vánoce našich babiček aneb Skříňové betlémy, ozdoby a
dárky

Výstavy v prodejní galerii:
V prodejní galerii zámku v roce 2012 vystavovali tito umělci:
Jitka Štenclová, Pavel Filin, Jana Studničková, Sdružení Q, Miroslav Konrád, Libor Kaláb,
Patrik Hábl, Gabriela Krylová-Ježková, Johana Riegrová, Ladislav Netolický, Galerie La
Femme, Petr Schel, Petra Nenadlová a Jarmila Švehlová.
Akce:
8. 1.
14. - 15. 1.
11. - 12. 2.
14. 2.
19. 2.
9. 3.

Zavírání Vánoc na Chvalském zámku (tři králové, velbloudi)
Pohádkový víkend na zámku s Popelkou
Pohádkový víkend na zámku s Popelkou
FotoValentýn (fotografování na zámku)
Masopustní průvod a hody na nádvoří
Martin Ryšavý: Vrač – autorské čtení

17. 3.
24. - 25. 3.
31. 3.
7. 4.
30. 4.
10. a 14. 5.
13. 5.
26. - 27. 5.
8. 6.
9. 6.
24. 6.
15. 9.
16. 9.
15. - 16. 9.
20. 9.
22. 9.
13. 10.
14. 10.
16. 11.
17.-18.11.
18. 11.
8. 12.
9. 12.
9. 12.
16. 12.
24. 12.

divadlo Buchty a loutky, představení pro děti „Zlatá husa“
Pohádkový víkend na zámku se Šípkovou Růženkou
Pohádková neděle na zámku se Šípkovou Růženkou
Beseda se Zdeňkem a Janem Svěrákem o filmu Kuky se vrací
Čarodějnice na Chvalské tvrzi
Výtvarná dílna pro školy s malířkou Inkou Delevovou
Pohádkový víkend na zámku s Popelkou
Pohádkový víkend na zámku se Šípkovou Růženkou
Dámská jihoafrická jízda na zámku aneb Se zastupitelkami na víno
Pohádková sobota na zámku s rytířem Janem ze Chval
Svatojánský bál princů, princezen a rytířů na nádvoří
Tajemná noc na zámku
Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi
He Is Just A Human – taneční show Karla Jindy na nádvoří
Malá pocta velké Edith – koncert Radky Fišarové na nádvoří
Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou
Pohádková neděle na zámku s rytířem Janem ze Chval
Dámská svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupitelkami na víno
Pohádkový víkend na zámku se Šípkovou Růženkou
Počernická světýlka (lampionový průvod)
Pohádková sobota na zámku s rytířem Janem ze Chval
Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi
Adventní trhy na Chvalské tvrzi
Chvála pečení aneb Jak se peče v Počernicích: vyhlášení výsledků
soutěže
Živý betlém na Chvalském zámku

4. Návštěvnost a tržby Chvalského zámku za rok 2012
V roce 2012 jsme přivítali celkem 21 493 návštěvníků, což je o 96 % více než v roce 2010
(10 940 návštěvníků) a o 28,5 % než v roce 2011 (16 730 návštěvníků). Na vyšší návštěvnosti
roku 2011 se již příspěvková organizace Chvalský zámek výrazně podílela (od 1. 10. 2011).
Pokud bychom měli hovořit o tržbě ze vstupného, pak tržba roku 2012, tj. 921 840 Kč, je o
212 % vyšší než v roce 2010 a o 113 % vyšší než v roce 2011. V roce 2012 nebylo
zvýšeno vstupné. Tyto výsledky (viz tabulky a grafy) nás velmi těší a výrazně se promítají i
do celkového hospodářského výsledku (viz dále).
Návštěvnost je skutečně rapidně zvýšena, a to díky cílení výstav na rodiny s dětmi a školy,
zřetel klademe na kvalitní výběr výstav a tvoříme k nim doprovodné akce. Velmi úspěšné jsou
Pohádkové víkendy s princeznami (Popelka, Šípková Růženka, Zlatovláska), vílou Ohnivkou
či rytířem Janem ze Chval, návštěvníci si oblíbili i Svatojánský bál princů, rytířů a princezen
a Tajemnou noc na zámku. Tyto akce zajišťujeme zcela samostatně a ve vlastní režii (vlastní
scénáře prohlídek, zajištění šatů, personálního obsazení atd.).
Naším cílem bylo, aby se návštěvníci vraceli a to se skutečně daří. Kromě kvalitního výběru
výstav a konání doprovodných akcí činí výbornou službu i celoroční soutěž O kouzelný
plamínek víly Ohnivky, která motivuje děti, aby se na Chvalský zámek pravidelně vracely a
hledaly otázky, které jim nezbedná víla zanechává. Víla Ohnivka se stala symbolem
dětských aktivit Chvalského zámku. Její příběhy mohou děti sledovat formou komiksu v
Hornopočernickém zpravodaji. Příběhy píše Alexandra Kohoutová, kreslí akademický malíř
Martin Velíšek.
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5. Personální zajištění Chvalského zámku
V roce 2012 došlo ke změně organizační struktury, posílení flexibility úvazků a efektivity
vykonávané práce. Celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru je sedm a dva
pracovníci jsou zaměstnáni na dohodu.
V souladu s rozhodnutím MČ převzal Chvalský zámek zodpovědnost i za redakci
Hornopočernického zpravodaje včetně personálního zajištění (redaktorka Hornopočernického
zpravodaje spadá pod Chvalský zámek – úvazek formou dohody o pracovní činnosti).
Pracovní místa a náplň práce na jednotlivých pozicích:
ředitel/ka Chvalského zámku (plný úvazek)
 zajišťuje péči o kulturní památku Chvalský zámek, koordinuje jeho ekonomické,
technické, provozní, majetkové, personální a organizační správy
 zajišťuje chod nové příspěvkové organizace, ekonomickou a personální stabilizaci
 zajišťuje organizaci provozu, pořádání výstav a kulturních akcí
 zajišťuje prezentaci objektu ve vztahu k veřejnosti
 vyhledává nové možnosti financování kulturních projektů na Chvalském zámku
(granty, dotace, sponzorské dary)
 úzce spolupracuje s vedením obce a se všemi jednotlivými odbory ÚMČ
 zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce, pracovního řádu a dalších právních
předpisů
 organizuje a zodpovídá za PR, marketing a propagaci všech akcí
 zajišťuje propagaci organizace v Hornopočernickém zpravodaji i všech médiích

účetní, ekonom (zástupce ředitelky) – plný úvazek
 vede účetnictví Chvalského zámku, odpovídá za věcnou i finanční správnost této
činnosti
 zajišťuje evidenci smluv, faktur a objednávek
 zpracovává a zajišťuje čerpání rozpočtu organizace
 zpracovává mzdovou agendu zaměstnanců Chvalského zámku včetně všech podkladů
 zpracovává mzdy školám na území Horních Počernic
 zpracovává účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek
 vede administrativní agendu Chvalského zámku
 zodpovídá za provedení inventarizace Chvalského zámku na základě pokynu ředitelky

kurátor, pracovník propagace (plný úvazek)
 zajišťuje výstavní činnost Chvalského zámku
 koordinuje smlouvy, dohody, veškeré práce při instalaci výstav a realizace výstavních
projektů
 zajišťuje plánování výstavní činnosti, styk s vystavovateli
 pomáhá při organizaci dalších kulturních akcí CHZ
 zajišťuje tvorbu plakátů a dalších propagačních a informačních letáků CHZ a HP
 zajišťuje aktualizaci webových stránek CHZ a fotodokumentaci výstav a kulturních
akcí

produkční – recepční – průvodce (¾ úvazek)
 spolupracuje na zajištění provozu kulturní památky Chvalský zámek
 aktivně se podílí na zajištění pořádání výstav a kulturních akcí
 spolupracuje se školami, zpracovává nabídky školních vzdělávacích programů, hledá
nové možnosti programové spolupráce
 provádí jako odborný průvodce skupiny po zámku, provádí komentované prohlídky
 vyhledává kulturní (hudební a divadelní) programy vhodné pro CHZ
 připravuje a organizuje soutěže, které vyhlašuje Chvalský zámek
 zajišťuje práci recepční vč. Příjmu inzerce do Hornopočernického zpravodaje
vedoucí recepce (plný úvazek)
 řídí a zajišťuje chod recepce včetně rozdělení prací
 administrativně zajišťuje nákup a prodej zboží na recepci, včetně doplňování a
inventarizace skladových zásob
 zpracovává a odpovídá za správnost zboží na recepci a ve skladu
 přijímá, zpracovává a koordinuje příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje
 zodpovídá za adekvátní chod svateb ze strany zámku, podílí se na marketingové a
obchodní podpoře svateb
 poskytuje služby informačního centra (informace o provozu CHZ a kulturních
aktivitách, informace pro svatebčany, informace o možnosti pronájmů, zájmových
sdruženích atd.
 zajišťuje prodej vstupenek na výstavy zámku (i do divadla), prodej propagačních a
upomínkových předmětů, map, turistických průvodců a turistických známek
 zajišťuje organizaci tradičních trhů a poutí a komunikaci s nájemci/stánkaři
 pomáhá při zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích
recepční – grafička(1/2 úvazek)
 poskytuje služby informačního centra (informace o provozu CHZ a kulturních
aktivitách, informace pro svatebčany, informace o možnosti pronájmů, zájmových
sdruženích atd.
 zajišťuje prodej vstupenek na výstavy zámku (i do divadla), prodej propagačních a
upomínkových předmětů, map, turistických průvodců a turistických známek
 zajišťuje příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje
 pomáhá při zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcích
 zpracovává návrhy plakátů, pozvánek, spolupracuje na grafické vizualizaci a
prezentaci Chvalského zámku
správce budovy - technik
 kontroluje objekt CHZ, průběžně zjišťuje nedostatky a závady při provozu budovy
 zodpovídá za bezpečnostní systémy (EZS, EPS a kamerový systém) a průběžně
kontroluje jejich provoz
 vede průběžnou evidenci všech technických zařízení, sleduje a objednává revize
 průběžně provádí drobné práce na údržbě objektu, objednává servisní či úklidové
služby
 obsluhuje techniku na audiovizuálních a hudebních akcích
 zajišťuje přípravu místností na pronájmy i výstavy, zabezpečuje pořádek ve všech
prostorách zámku a přilehlém okolí
 pomáhá při instalaci výstav a zajišťování akcí na CHZ

Dohody:
dohoda o pracovní činnosti: redaktorka Hornopočernického zpravodaje
 zpracovává a samostatně vytváří věcnou a obsahovou podobu Hornopočernického
zpravodaje
 komunikuje s vedení MČ Praha 20, je zástupkyní redakční rady HPZ
 připravuje, shromažďuje a eviduje i grafické podklady ke článkům
 vytváří konečnou podobu Hornopočernického zpravodaje
 aktivně spolupracuje s grafičkou i na výsledné podobě HPZ, včetně závěrečných
korektur
 zodpovídá a naplňuje podobu HPZ na budoucích webových stránkách
dohoda o provedení práce - uklízečka
 úklidové práce v interiéru historického objektu (kulturní památky) s vysokými nároky na
památkovou ochranu
 běžný úklid, včetně úklidu po společenských akcích
 2x týdně úklid paušálně dle smlouvy, dále nárazově dle akcí

6. Propagace a publicita

















k základní informaci slouží stránky www.chvalskyzamek.cz, kde jsou umístěna loga EU,
JPD 2, MMR a hl.m.Prahy. Zcela nové webové stránky jsme úspěšně spustili v
červnu 2012.
na stránkách Chvalského zámku jsou „prolinky“ na partnery a spolupracující subjekty
Chvalský zámek pravidelně informuje o dění na zámku a připravovaných akcích v
Hornopočernickém zpravodaji (dění, reportáže z akcí, vernisáží, výstav, komiks o víle
Ohnivce), v Listech Prahy 14, v Našem regionu i dalších periodikách
měsíční přehled akcí a výstav byl zasílán do Kulturního přehledu PIS a nově došlo k
naprosto zásadnímu rozšíření a oživení komunikace a propagace na internetu:
www.cokdyvpraze.cz, www.cosdetmi.cz, www.kamsdetmi.cz, www.kudyznudy.cz,
www.jedtesdetmi.cz, www.ententyky.cz, www.peknyden.cz, www.rodina.cz, www.noivnky.cz
atd.
příležitostně se objevovaly zprávy o akcích a výstavách i v dalších periodikách (např.
Mladá Fronta Dnes, Pražský deník, 24 hodin, Glanc, Katka, Vlasta, Marianne, Sluníčko
a další)
výstava Od Vostoku po Chvaly aneb 50 let vystřihovánek v ABC byla tématem
Toulavé kamery z 8. 1. 2012 (na ČT 1)
využívána byla i placená propagace – např. ve svatebních bulletinech a v PID
pokračovalo ve spolupráce v propagaci s některými rozhlasovými stanicemi (např. ČR
1, ČR 2, ČR 3, Impuls, Kiss, Country radio)
byl vydán stolní kalendář na rok 2013 Horní Počernice vašima očima – velmi
úspěšný prodej, fotografie občanů Horních Počernic
docházelo k pravidelnému výlepu letáků v HP i v okolních obcích
byla využívána možnost umístění reklamního banneru u zastávky Chvaly a na stodole
v areálu Chvalské tvrze, kde byly prezentovány stěžejní výstavy a akce Chvalského
zámku
prodej v informačním centru Chvalského zámku byl doplňován komisním prodejem k
jednotlivým výstavám

7. Hospodaření v roce 2012
Chvalský zámek je samostatná příspěvková organizace, samostatná účetní jednotka s
vlastním hospodařením (v systému běžného kalendářního roku).
V roce 2012 organizace hospodařila s částkou 7 374 861 Kč.
Vlastní příjmy činily 2 885 361 Kč, příspěvek na provoz 4 489 500Kč.
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost byl celkový zisk ve výši 421
278 Kč před zdaněním, tj. 414 438 Kč po zdanění.
Vlastní příjmy byly naplněny na 141,86 %.
Z výdajů ve výši 6 960 423 Kč byly 3 111 000 použity na mzdové náklady, ostatní
osobní náklady a zákonné pojištění.
Finanční vypořádání za rok 2012:
Saldo výnosů a nákladů
Vlastní příjmy z činnosti
Příspěvek na provoz
Příspěvek účelový
Výnosy celkem
Náklady celkem

rozpočet
0
2 034 000
4 489 500
0
6 523 500
6 523 500

skutečnost
414 438
2 885 361
4 489 500
0
7 374 861
6 960 423

Celkový hospodářský výsledek za rok 2012:
Hlavní činnost
zisk 95 168 Kč
Doplňková činnost
zisk 326 110 Kč
Celkový zisk před zdaněním + 421 278 Kč
Celkový zisk po zdanění
+ 414 438 Kč

8. Závěrečné hodnocení
Chvalský zámek v roce 2012 upevnil své postavení v široké škále kulturních organizací
Hlavního města Prahy. Vysoký nárůst počtu návštěvníků i tržeb dokazuje, že je stále
vyhledávanější kulturní památkou a že akce pořádané Chvalským zámkem si nacházejí své
příznivce a stálou klientelu. Zároveň si již některé akce vybudovaly pevné místo v kalendáři
kulturních akcí východního okraje Prahy.
Zároveň se dařilo i v pořádání tradičních akcí, trhů i koncertů, zvýšili jsme výrazně příjem v
doplňkové činnosti – úspěšné byly pronájmy i zpracování mezd školám.
V roce 2012 hospodařila příspěvková organizace Chvalský zámek s kladným
hospodářským výsledkem – zisk po zdanění činil 414 438 Kč.
Široká nabídka výstav a akcí Chvalského zámku oslovující všechny věkové kategorie
dokazuje, že Chvalský zámek plní funkci nejen zábavnou, vzdělávací a společenskou,
ale zároveň se stává i oblíbenou institucí celopražského významu.
Zpracovala:
Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku
březen 2013

