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VÝROČNÍ ZPRÁVA - Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o. 

Základní údaje o organizaci 
Název:     Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace 

Zkratka:  VKC Jindřichův Hradec, p.o. 

Sídlo:   Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Sídla detašovaných pracovišť:  

- Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla, Hvězdná 51, Jindřichův Hradec V, 377 01 

Jindřichův Hradec 

- Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Kostelní 20, Jindřichův Hradec I, 377 01 

Jindřichův Hradec 

- Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, Dobrovského 202, Jindřichův Hradec I, 377 01 

Jindřichův Hradec 

 

IČ:   085 23 495 

Datum zřízení: 1. 10. 2019 

E-mail: info@vkcjh.cz 

Statutární zástupce: PhDr. Jitka Čechová 

Zřizovatel organizace:  Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Zřizovací listina byla vydána a schválena usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec  

č. 149/9Z/2019 ze dne 28. 8. 2019. 

 

 

Dnem 1. 10. 2019 zřídilo Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec příspěvkovou organizaci Vzdělávací a 

kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o. s detašovaným pracovištěm Hvězdárna a planetárium     

prof. Fratiška Nušla, Hvězdná 51, Jindřichův Hradec. S účinností od 1. 1. 2020 byla připojena další dvě 

detašovaná pracoviště: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Kostelní 20, Jindřichův 

Hradec a Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, Dobrovského 202, Jindřichův Hradec. 

V souvislosti s přechodem pod příspěvkovou organizaci města Jindřichův Hradec byla změněna právní 

forma dvou uvedených organizací, které byly dosud zřizovány jako obecně prospěšné společnosti.  

Organizaci byl vymezen hlavní účel a předmět činnosti. Organizace je zřízena za účelem zajištění 

vzdělávací, informační, kulturní a výchovné činnosti ve městě a vytváření podmínek pro rozvoj 

cestovního ruchu v Jindřichově Hradci. Předmětem činnosti organizace je provozování Hvězdárny a 

planetária prof. Františka Nušla, Muzea fotografie a moderních obrazových médií a Domu gobelínů, 

kulturních tradic a řemesel, propagace a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Předmět činnosti 

jednotlivých úseků je podrobně definovaný ve Zřizovací listině. 

V roce 2019 organizace provozovala svou činnost pouze v jednom pracovišti – Hvězdárna                      

a planetárium prof. Františka Nušla, další dvě pracoviště jsou připojena od 1. 1. 2020. 

Objekt Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla byl po rozsáhlé rekonstrukci  hvězdárny a 

přístavbě planetária zkolaudovaný v prosinci 2019. 

 

Příspěvková organizace hospodaří s majetkem zřizovatele, který má v bezplatném užívání na základě 

smlouvy o výpůjčce a s tímto majetkem může nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném 

Zřizovací listinou. 

 

mailto:info@vkcjh.cz
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Personální oblast: 
Počet zaměstnanců: 6 

Přepočtený stav pracovních úvazků: 5,5 

Počet zaměstnanců  - dohody o provedení práce: 4 

Počet zaměstnanců – dohody o pracovní činnosti: 0 

 

 

Ekonomika provozu v roce 2019: 
Výnosy celkem:  983 818,71 Kč 

Náklady celkem: 774 112,05 Kč 

Dotace zřizovatele na provoz: 1 300 000 Kč 

Výsledek hospodaření: 209 706,66 Kč 

 

V roce 2019 organizace vyvíjela svoji činnost v období října – prosince. V tomto období bylo nutné 

zabezpečit veškeré činnosti, které souvisí se zřízením nové organizace a které jsou s tímto procesem 

neodmyslitelně spjaté, ať už z hlediska legislativního, tak z hlediska provozního. Bylo nutné pořídit 

program na zpracování účetnictví a zpracování mezd včetně personálního zajištění zpracování těchto 

agend. Značná část činností byla věnována přípravě na připojení dvou pracovišť – jak po stránce 

provozní, tak po stránce personální. Nově byli zaměstnáni pracovníci hvězdárny a planetária, ostatní 

zaměstnanci byli převedeni pod nový subjekt. Byla zpracována organizační struktura nového 

subjektu.  

 

Velmi podstatná část činnosti organizace v tomto období byla samozřejmě věnována součinnosti s 

obecně prospěšnými společnostmi, kdy se součinností rozumělo plnění společných pracovních úkolů, 

které úzce souvisejí se zrušením a likvidací těchto společností a převodem činností pod novou 

organizaci. Část činnosti organizace byla věnována též problematice nutnosti rozvoje jednotlivých 

detašovaných pracovišť a to na základě nově vznikajících edukačních programů a jednotné vize této 

nové vzdělávací a kulturní organizace. Pracoviště hvězdárny a planetária bylo v rámci těchto 

rozvojově-progresivních činností zcela nově vybaveno počítači, monitory a další kancelářskou 

technikou pro administrativu a efektivní správu svěřeného majetku.   
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Fotodokumentace: 
 

 
fotografie 1: Hvězdárna a planetárium z jižní strany 

 

fotografie 2: vchod do Hvězdárny a planetária 
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fotografie 3: Sál planetária 

 

 
fotografie 4: Pohled z interiéru pozorovací kopule 
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fotografie 5: Planetárium v průběhu rekonstrukce 

 

 
fotografie 6: Současná soustava dalekohledů v pozorovací kopuli 


