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1. Úvod

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 2013
Rok 2013 byl druhým rokem samostatného hospodaření příspěvkové organizace Chvalský 
zámek. 
Co se týče systému řízení a organizace, úspěšně se podařilo dokončit tyto úkoly:

• upevnění a stabilizace organizační struktury a náplní práce
• úspěšné fungování nového systému řízení
• celková programová, ekonomická i personální stabilizace
• stabilizace vnitřního kontrolního systému organizace 

Co se týče programové náplně, v roce 2013 se nám podařilo realizovat ještě kvalitnější 
výstavy a akce zaměřené na naši primární cílovou skupinu rodin s dětmi a škol, ale i na 
širokou veřejnost, než tomu bylo v roce 2012. Výborně si vedly také pohádkové víkendy s 
pohádkovými postavami, které jsou oblíbeným doprovodným prvkem našich výstav. 

Došlo k ještě většímu nárůstu návštěvnosti, tržby a celkového hospodářského výsledku 
než ve velmi úspěšném roce 2012. Návštěvnost a obliba Chvalského zámku má ještě stále 
rostoucí trend, a to v rámci celé Prahy i Středočeského kraje. Koncepce zaměření na rodiny    
s dětmi a školy se ukázala jako velmi šťastná.

Navíc jsme se snažili rozšiřovat naši nabídku ve všech směrech, a to například 
uspořádáním vlastní výstavy. K pátému výročí otevření Chvalského zámku pro veřejnost, jež 
jsme oslavili 1. 5. 2013, jsme sami a s pomocí občanů Horních Počernic vytvořili výstavu 
pojmenovanou Jak se žilo v Horních Počernicích, která přehledně ilustrovala historii 
Horních Počernic od počátků až do současnosti. Její součástí byly dobové fotografie, 
dokumenty, nejstarší archeologické vykopávky, staré mapy, rodinné fotografie, ale i nově 
vzniklé komiksy o historii zámku a Horních Počernic. Na cirkusovou historii naší městské části 
pamatoval cirkusový koutek, kde si děti mohly nasadit klaunský nos či brýle. Interaktivní část 
nabízela možnost složit si znak městské části či mapu původních obcí, z nichž vznikly Horní 
Počernice. Byla to jediná výstava tohoto rozsahu a druhu za celou historii Horních Počernic a 
veřejnost ji přijala s nadšením, což nás velmi potěšilo. Realizací této výstavy jsme dokázali 
nabídnout veřejnosti i širší rozměr – osvětu, vztah k historii vlastní obce a celkové kulturně-
historické povědomí. 

Nejúspěšnější výstavou od otevření Chvalského zámku pro veřejnost se stala výstava 
Večerníčky na Chvalském zámku: Maxipes Fík a další tvorba Jiřího Šalamouna, 
Autopohádky a Krteček aneb Zdeněk Miler dětem. Návštěvnost, tržba a zájem o tuto 
výstavu překonala všechny rekordy. Nejúspěšnějším měsícem v celém roce 2013 byl březen, 
kdy nás navštívilo 6 650 osob a celková tržba za tento měsíc dosáhla neuvěřitelných 250 430 
Kč. Jen pro informaci, jedná se o částku, která je srovnatelná s celkovou ROČNÍ tržbou za rok 
2010 čítající 295 150 Kč. 

Prodejní galerie a kočárovna Chvalského zámku nabízí své prostory k pronájmům 
výtvarníkům a umělcům, kteří se díky tomu mohou zviditelnit a vystavovat v kultivovaných, 
umělecky řešených prostorách. Navíc je u nás záruka, že jejich díla uvidí skutečně velké 
množství návštěvníků. 

Podařilo se nám rozšířit a zkvalitnit nabídku pro školy a dětské kolektivy, jimž kromě 
prohlídek bez průvodce či stále oblíbenějších komentovaných prohlídek nabízíme i 
komentované prohlídky s kostýmovaným průvodcem či školní výlety na klíč. Mimo to se školy, 
dětské kolektivy, ale i děti-jednotlivci velmi rádi zúčastňují našich pravidelných výtvarných 
soutěží. Hojnou účastí dětí se může pyšnit také celoroční věrnostní soutěž pro děti, která 
nese pojmenování po symbolu dětských aktivit zámku – víle Ohnivce: O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky. 



Zcela novým prvkem v nabídce Chvalského zámku je pořádání dětských oslav na zámku s 
pohádkovými průvodci.

Velkému zájmu se stále těší pořádání tradičních akcí, jako jsou Masopustní průvod, Živý 
betlém, Zavírání Vánoc, Počernická světýlka, na jejichž přípravě spolupracujeme s 
místními příspěvkovými a neziskovými organizace a spolky, s nimiž nás pojí již dlouholetá 
oboustranně přínosná spolupráce a výborné vzájemné vztahy.

Největší hornopočernickou akcí za celý rok jsou tradiční Čarodějnice na Chvalské tvrzi. Tuto 
akci pořádáme společně se svým zřizovatelem Městskou částí Praha 20 a můžeme říci, že 
Čarodějnice v roce 2013 patřily k těm nejzdařilejším v historii vůbec. 

Široká veřejnost hojně navštěvuje i další námi pořádané akce, jako jsou Svatoludmilská 
pouť a Adventní trhy a velmi působivý bývá zářijový koncert na zámeckém nádvoří. Letos to 
byla skvělá Irena Budweiserová. Děti si zase oblíbily již pravidelný červnový Svatojánský bál 
princezen, rytířů a princů a zářijovou Tajemnou noc na Chvalském zámku. 

Občané naší městské části i širokého okolí se velmi rádi zapojují do soutěží pořádaných 
Chvalským zámkem, ať už je to fotografická soutěž Horní Počernice známé neznámé či 
soutěž amatérských pekařů Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních Počernicích.

Do naší doplňkové činnosti rovněž patří zpracování mezd hornopočernickým školám a 
pronájmy pro firmy, příspěvkové i neziskové organizace.

Mimo vlastních akcí Chvalský zámek zajišťuje i prezentaci celé městské části, provoz 
infocentra, zajišťuje zázemí pro společenské a kulturní akce MČ (zasedání zastupitelstva, 
kulaté stoly zastupitelů, svatby, zámecká posezení, vítání občánků, předání občanství), 
komunikuje se školskými a kulturními institucemi a sdruženími působícími na území naší MČ a 
participuje na pořádání jejich akcí. Tradici a oblibu si již získala akce, kterou Chvalský zámek 
pořádá ve spolupráci s MČ Praha 20 – Dámská svatomartinská jízda na zámku aneb Se 
zastupitelkami na víno.

A konečně – i velmi zdařilý Kalendář MČ na rok 2013 je dílem kolektivu Chvalského zámku, 
který zajistil jeho vydání od uspořádání fotografické soutěž „Horní Počernice známé neznámé“ 
pro občany naší obce, přes grafické a produkční zpracování až po konečný prodej 
zákazníkům. Těší nás, že se jedná zřejmě o nejkrásnější kalendář MČ Praha 20 doposud. 



3. Přehled akcí a výstav konaných na Chvalském zámku 
v období od 1. 1. do 31. 12. 2013

Velké výstavní projekty: 
6. 10. 2012 – 13. 1. 2013 Statečná Faruza – filmový loutkový ateliér na zámku
1. 12. 2012 – 13. 1. 2013 Vánoce našich babiček: skříňové betlémy, ozdoby a dárky
          13. 1. –  7. 4. 2013 Večerníčky na Chvalském zámku: Maxipes Fík a další tvorba 

Jiřího Šalamouna, Autopohádky
          19. 1. – 31. 3. 2013 Večerníčky na Chvalském zámku: Krteček aneb Zdeněk 

Miler dětem
          13. 4. – 28. 5. 2013 Jak se žilo v Horních Počernicích
  6. 4. – 16. 6. 2013 Pohádková půda ve sklepení zámku
          24. 4. – 12. 5. 2013 Výstava aut – veteránů v kočárovně a na nádvoří
            1. 6. – 16. 6. 2013 Talent Horních Počernic: Škola a my
          22. 6. – 22. 9. 2013 Poklady na Chvalském zámku: Ztracené město hlavolamů, 

modely letadel a pokojíčky pro panenky
         27. 9. – 24. 11. 2013 Devatero pohádek Karla Čapka na Chvalském zámku 
         2. 10. – 28. 10. 2013 Slovinsko aneb šperky, krajky a fotografie
  2. 11. 2013 – 12. 1. 2014 Nahlédnutí do ráje Emmy a Barbory Srncových
30. 11. 2013 – 12. 1. 2014 Vánoční království aneb Dřevořezby českých panovníků a 

tradiční betlémy

Výstavy v prodejní galerii, kočárovně i nejhlubším sklepení zámku: 
V prodejní galerii zámku v roce 2013 vystavovali tito umělci: 
Jarmila Švehlová, Petra Nenadlová, Jarmila Králová, Olaf Deutsch, nejlepší dětští účastníci 
výtvarné soutěže O nejohnivější Ohnivku, SŠUAŘ Praha 5 – Nový Zlíchov, Radovan Pauch, 
Táňa Macholdová, Tvůrčí dílna (Jiří Stibor a další fotografové), kolektiv autorů výstavy 3 
Dimenze, kolektiv autorů výstavy Zírání, Věra Tataro, Iva Dlouhá, Jiří Stibor, děti z 
hornopočernických škol a z francouzského města Mions (výstava Modrá – Bleu), Kateřina 
Skořepová, pánové Musil, Felgr, Klusák, Rolník, Šárka Gruntová a Jiří Vaněček

Akce:
  6. 1. Zavírání Vánoc na Chvalském zámku (tři králové, velbloudi)
19. 1. Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou a Večerníčky
19. 1. Slavnostní otevření výstavy Večerníčky, beseda s Josefem Dvořákem a 

Jiřím Šalamounem, autorem Maxipsa Fíka
20. 1.  Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou a Večerníčky
10. 2. Masopustní průvod na Chvalský zámek
24. 2. Pohádková sobota na zámku s Popelkou a Večerníčky
  9. 3. Pohádková sobota na zámku s rytířem Janem a Večerníčky
16. 3. Pohádková sobota na zámku se Šípkovou Růženkou a Večerníčky
  6. 4. Slavnostní otevření výstavy Jak se žilo v Horních Počernicích se živými 

obrazy z historie a komentovanou prohlídkou
14. 4. Pohádková sobota na zámku s Popelkou a půdou ve sklepení
27. 4. Pohádková sobota na zámku s rytířem Janem a auty veterány
30. 4. Čarodějnice na Chvalské tvrzi (Beatles Revival, Žlutý pes)
21. 5. Jak se žilo na Chvalech za jezuitů (přednáška M. Herolda v rámci výstavy Jak 

se žilo v Horních Počernicích)
25. 5. Pohádková sobota na zámku se Šípkovou Růženkou a půdou ve sklepení
26. 5. Pohádková neděle na zámku se Zlatovláskou a půdou ve sklepení
16. 6. Augenblick – koncert židovských a hebrejských písní
22. 6. Klubová výstava psů sheltie na nádvoří zámku
23. 6. Svatojánský bál princů, princezen a rytířů na nádvoří
14. 9. Tajemná noc na zámku



15. 9. Pohádková neděle na zámku se skřítkem Matýskem a poklady ve sklepení
15. 9. Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi
15. 9. Pohádka O chaloupce z perníku (divadelní představení na nádvoří)
15. 9. Koncert Ireny Budweiserové na nádvoří zámku
21. 9. Den leteckých modelářů
 2. 10. Dny slovinské kultury – slavnostní otevření výstavy Slovinsko
 5. 10. Slavnostní otevření výstavy Devatero pohádek + divadlo Putování pejska 

a kočičky
12. 10. Historické slavnosti na nádvoří
12. 10. Pohádková sobota se Šípkovou Růženkou a Devaterem pohádek
13 10. Pohádková neděle na zámku s rytířem Janem a Devaterem pohádek
  4. 11. Prezentace knihy o F. Štverákovi „I zvíře mělo více útrpnosti než člověk“
  9. 11. Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou a Devaterem pohádek
10. 11. Počernická světýlka
10. 11. Slavnostní otevření výstavy Nahlédnutí do ráje Emmy a Barbory 

Srncových, beseda s oběma dámami
10. 11. Pohádková neděle na zámku s princeznou Koloběžkou I.
22. 11. Dámská svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupitelkami na víno
  1. 12.  Adventní trhy na Chvalské tvrzi
  1. 12. Pohádková neděle  na zámku s vílou Ohnivkou a vánočním královstvím
  1. 12. Slavnostní otevření výstavy Vánoční království aneb Dřevořezby českých 

panovníků a tradiční betlémy
  1. 12. Ježíškova pošta na Chvalské tvrzi (akce MČ Praha 20)
 15. 12. Pohádková neděle na zámku s princeznou Koloběžkou I.
 22. 12. Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních Počernicích – soutěž v pečení 

a vyhlášení vítězů
24. 12. Živý betlém na Chvalském zámku

Poznámka: do přehledu akcí jsme nezahrnuli akce pořádané MČ: zasedání zastupitelstva, 
kulaté stoly zastupitelů, zámecká posezení apod.



4. Návštěvnost a tržby Chvalského zámku za rok 2013

Příspěvková organizace Chvalský zámek hospodaří samostatně od 1. 10. 2011, a to se stále 
lepšími výsledky. To vše v době hospodářské krize a bez navýšení běžného vstupného. 
Dokonce i speciální ceny za pohádkové víkendy a akce pro děti držíme stále ve stejné výši, 
dostupné pro rodiny s dětmi, jež se mnohdy potýkají s finančními problémy. Ve výhodném 
rodinném vstupném cenově zohledňujeme i větší rodiny se třemi dětmi.  

Dovolte mi malé srovnání: V roce 2010 byla roční návštěvnost 10 940 návštěvníků, v roce 
2011 to bylo 16 730 návštěvníků, ve velmi úspěšném roce 2012 jsme přivítali 21 493 
návštěvníků, aby rok 2013 zlomil rekordy návštěvností 25 131 návštěvníků. 
Tržba ze vstupného za rok 2013 přesáhla 1 mil. Kč, a to celkovou částkou 1 016 230 Kč. 
Přes tuto částku se doposud roční tržba ze vstupného nikdy nedostala, ačkoli i tržba za rok 
2012 ve výši 921 840 Kč byla velmi dobrá (pro srovnání: tržba 2010: 295 150 Kč, tržba 2011: 
432 520 Kč). 
Co se týče návštěvnosti i tržeb je výsledek jasný: rok 2013 přinesl více než 
trojnásobnou návštěvnost i tržbu oproti roku 2010.

V době, kdy Chvalský zámek nebyl samostatný, tj. do 30. 9. 2011, vykazoval ztrátu. V prvním 
roce samostatného hospodaření v roce 2012 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku 
414 438 Kč po zdanění. Rok 2013 pak vše předčil celkovým kladným hospodářským 
výsledkem ve výši 667 640 Kč po zdanění.

Návštěvnost je velmi vysoká díky cílení výstav na rodiny s dětmi a školy, zřetel klademe na 
kvalitní výběr výstav a tvoříme k nim doprovodné akce. Kromě pohádkových víkendů s 
princeznami a rytíři si návštěvníci oblíbili i další akce, jako Svatojánský bál princezen, rytířů 
a princů či Tajemnou noc na zámku. Tyto akce zajišťujeme zcela samostatně a ve vlastní 
režii (vlastní scénáře prohlídek, zajištění šatů, personálního obsazení atd.). 
Návštěvnicky velmi oblíbená jsou slavnostní zahájení velkých výstav pro veřejnost, kam 
zveme vzácné hosty, známé osobnosti či pořádáme divadélka. 

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. 



Srovnání návštěvnosti v letech 2010 - 2013

Srovnání tržeb v letech 2010 - 2013
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5. Personální zajištění Chvalského zámku

V roce 2013 byla stabilizována organizační struktura, posílena flexibilita úvazků a efektivita 
vykonávané práce. Rozšířil se počet zaměstnanců o jednoho technika, který byl z ÚMČ Praha 
20 převeden na Chvalský zámek současně s Letní scénou, neboť skončila její udržitelnost. 
Další změnou bylo rozšíření týmu o jednu recepční na ½ úvazku, neboť produkční věnuje celý 
¾ úvazek své práci vzhledem k velkému počtu akcí, které pořádá Chvalský zámek. Celkový 
počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru je v roce 2013 devět a dva pracovníci jsou 
zaměstnáni na dohodu. 

Na dohodu o pracovní činnosti je zaměstnána redaktorka Hornopočernického zpravodaje, na 
dohodu o provedení práce uklízecí síla.

Pracovní místa a náplň práce na jednotlivých pozicích:

ředitelka 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, vytváří články, prezentuje 

organizaci v médiích
 organizuje a zodpovídá za PR, marketing a propagaci všech akcí v celém rozsahu
 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
 je moderátorkou všech akcí, vytváří scénáře pro pohádkové víkendy a akce
 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, realizace výstav (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 a fotodokumentaci výstav a kulturních akcí 



produkční, průvodkyně (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
 věnuje se pronájmům pro příspěvkové, neziskové organizace a spolky
 podílí se na vytváření scénářů k akcím

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

recepční  (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

správce budovy -  technik + druhý 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 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. Nové webové stránky byly spuštěny v červnu 2012. 
• na stránkách Chvalského zámku jsou odkazy na partnery a spolupracující subjekty
• hojně navštěvovaná je rovněž stránka Chvalského zámku na síti Facebook
• 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 výborně 
funguje komunikace na internetu, portály: www.co  kdyvpraze.cz  ,   www.cosdetmi.cz  ,   
www.kamsdetmi.cz  ,   www.kudyznudy.cz  ,   www.jedtesdetmi.cz  ,   www.ententyky.cz  ,   
www.peknyden.cz  ,   www.rodina.cz  ,   www.novinky.cz     

• 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 Večerníčky na Chvalském zámku byla tématem Toulavé kamery z 24. 3. 
2013 (na ČT 1)

• výstava Devatero pohádek se objevila v pořadu TamTam (ČT Déčko) 2. 11. 2013 
• ředitelka zámku několikrát vystupovala s propagací výstav v TV Metropol (Vánoční 

království) apod.
• využívána byla i placená propagace – např. ve svatebních bulletinech a v PID
• pokračovali jsme ve spolupráci s některými rozhlasovými stanicemi (např. ČR 1, ČR 2, 

ČR 3, ČR Regina, Impuls, Blaník, Kiss 98)
• byl vydán stolní kalendář na rok 2014 Horní Počernice známé neznámé – 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

http://www.chvalskyzamek.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.rodina.cz/
http://www.peknyden.cz/
http://www.ententyky.cz/
http://www.jedtesdetmi.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.kamsdetmi.cz/
http://www.cosdetmi.cz/
http://www.cokdyvpraze.cz/


7. Stručný přehled příjmů a výdajů Chvalského zámku

Chvalský zámek dělí příjmy na hlavní a doplňkovou činnost s s dalším rozdělením na příjmy 
ze vstupného, z drobného prodeje na recepci, z pronájmů, z ostatních služeb (zpracování 
mezd pro školy) a z inzerce na Hornopočernický zpravodaj.

Co se týče výdajů, níže základní přehled:
• Mzdové náklady
• Náklady na energie
• Ostatní provozní náklady

Celkový hospodářský výsledek za rok 2013

Hlavní činnost zisk 287 521 Kč
Doplňková činnost zisk 401 209 Kč
Celkový zisk před zdaněním 688 730 Kč
Celkový zisk po zdanění 667 640 Kč

hlavní činnost doplňková činnost celkem

Příjmy ze vstupného – na zámek

Příjmy ze vstupného - Čarodějnice 2013

Dary

Příspěvek od zřizovatele

Celkem

1 016 630,00 Kč 1 016 630,00 Kč

276 660,00 Kč 276 660,00 Kč

Příjmy z drobného prodeje 219 440,00 Kč 219 440,00 Kč

Příjmy z pronájmů 361 079,00 Kč 361 079,00 Kč

70 608,00 Kč 83 033,00 Kč 153 641,00 Kč

Příjmy z ostatních služeb 9 256,00 Kč 456 856,00 Kč 466 112,00 Kč

Příjmy z inzerce HPZ 415 590,00 Kč 415 590,00 Kč

5 868 000,00 Kč

6 964 494,00 Kč 1 812 658,00 Kč 8 777 152,00 Kč

hlavní činnost doplňková činnost celkem

Mzdové náklady (včetně  DPP)

Náklady na energie

Ostatní provozní náklady

3 086 732,00 Kč 527 660,00 Kč 3 614 392,00 Kč

604 508,00 Kč 153 439,00 Kč 757 947,00 Kč

2 985 733,00 Kč 730 447,00 Kč 3 716 180,00 Kč

C e l k e m 6 676 973,00 Kč 1 411 546,00 Kč 8 088 519,00 Kč



8. Výsledek hospodaření za rok 2013

Náklady a výnosy hlavní činnosti
POLOŽKA UR Skutečnost %

2013 K 31. 12. 2013

Nákladová část
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 1.109.000 896.190 80,81
51 SLUŽBY CELKEM 950.000 1.107.556 116,58
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 3.239.000 3.185.303 98,34
        mzdové náklady 2.424.000 2.270.737 93,68
         z toho: OON     316.000 303.930 96,18

       zákonné sociální pojištění 791.500 815.995 103,09

       zákonné sociální náklady 23.500 21.507 91,52

       jiné sociální náklady 0 77.064

53 DANĚ A POPLATKY CELKEM 0 132.301
55 ODPISY 475.000 806.496

HPZ 721.000 549.127 76,16

Náklady celkem 6.494.000 6.676.973 102,82

Výnosová část

60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ 600.000 1.096.494 182,75
          vstupné 600.000 1.016.630 169,44
          dary 0 70.608
          ostatní služby 0 9.256
67 Příspěvek zřizovatele 5.868.000 5.868.000 100,00

Výnosy celkem 6.468.000 6.964.494 107,68

Hospodářský výsledek hlavní činnosti – zisk 287.521

Náklady a výnosy doplňkové činnosti
POLOŽKA UR Skutečnost %

2013 K 31. 12. 2013

Nákladová část

50 Spotřebované nákupy celkem 204.000 293.037 143,78
51 Služby celkem 570.000 507.318 89,00
52 Osobní náklady 400.000 544.235 136,06
         mzdové náklady 242.000 382.974 158,25
         zákonné pojištění 158.000 144.686 91,57
         ostatní sociální náklady 0 16.575
54 DPH a daň z příjmu 0 0

HPZ náklady na inzerci 70.000 66.956 95,65
Náklady celkem 1.244.000 1.411.546 113,47

Výnosová část
Prodej zboží 120.000 219.440 182,87
Pronájmy 200.000 255.790 127,90
Zpracování mezd pro PO 420.000 456.856 108,78
Čarodějnice 380.000 464.982 122,36
HPZ inzerce 150.000 415.590 277,06
Úroky 0 97

Výnosy celkem 1.270.000 1.812.755 142,74

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – zisk 401.209

Celkový hospodářský výsledek před zdaněním 688.730
Daň z příjmu 21.090

Celkový hospodářský výsledek po zdanění 667.640



9. Závěrečné hodnocení

Chvalský zámek v roce 2013 dosáhl rekordní návštěvnosti i tržeb a stabilizoval své 
postavení v široké škále kulturních organizací hlavního města Prahy. Návštěvnost a 
obliba Chvalského zámku vykazuje stále rostoucí trend a dosáhli jsme výborného PR na 
území celé Prahy i Středočeského kraje. Koncepce zaměření na rodiny s dětmi a školy se 
ukázala jako velmi šťastná, neboť naši návštěvníci jsou nám věrní, vracejí se a přibývají stále 
noví.

Rozšířili jsme naši nabídku pro školy i rodiny s dětmi o nové aktivity, veřejnosti nabízíme  
zajímavou přehlídku moderního umění v galerii, úspěch mají tradiční akce i trhy, občané si 
oblíbili námi pořádané soutěže a mezi jiným jsme uspořádali naprosto unikátní výstavu o 
historii Horních Počernic k 5. výročí otevření Chvalského zámku „Jak se žilo v Horních 
Počernicích“, kterou jsme realizovali vlastními silami.

V roce 2013 překonala p.o. Chvalský zámek i velmi úspěšný rok 2012 a hospodařila s 
kladným hospodářským výsledkem: zisk po zdanění činil 667 630 Kč. Zvýšili jsme zisk v 
hlavní i doplňkové činnosti. 

Široká nabídka výstav a akcí naší příspěvkové organizace oslovující všechny věkové 
kategorie dokazuje, že Chvalský zámek plní funkci nejen zábavnou, vzdělávací a 
společenskou, ale zároveň se již stal oblíbenou institucí celopražského významu. 

Zpracovala:
Mgr. Alexandra Kohoutová 

ředitelka Chvalského zámku

březen 2014


