
 

 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ  

RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012  

 

 

Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich 

rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných právních úprav a předpisů 

podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich 

uměleckých sbírek jako jedinečné součásti národního movitého kulturního dědictví České republiky. 

Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality postavené na vědecké práci 

při veškeré práci s uměním. (Stanovy RG ČR)  

 

Rok 2012 byl pro Radu galerií ČR důležitý z několika pohledů: 1. byl rokem volebním; 2. významným 

způsobem pokročil projekt Registru sbírek, který se postupně naplňoval daty, docházelo k jejich revizi 

a projekt se začal rozšiřovat o problematiku autorit; 3. úspěšně byl realizován grant Ministerstva 

kultury ČR pro celoroční činnost na rok 2012, který podstatným způsobem a v mnoha aspektech 

postihuje problematiku sbírkotvorných činností galerií.  

Vedle těchto stěžejních úkolů se jednotlivé sekce RG zabývaly běžnou agendou. Bohužel některé z 

otázek, které přinesl rok 2012 byly i negativní a ne vždy se je podařilo s úspěchem připomínkovat. 

Věříme, že nejrůznější slučovací tendence a slepě manažerský přístup ke galerijní problematice 

nebude převažovat nad odborností. Na druhou stranu je třeba vyzvednout příkladnou spolupráci s 

Ministerstvem kultury ČR a Národní galerií v Praze.  

 

Sněm 2012 

Sněm Rady galerií ČR se uskutečnil v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře dne 17. a 18. září 

2012.  

Na nové tříleté období bylo zvoleno předsednictvo v tomto složení:: Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. předseda 

(GVU Ostrava), PhDr. Alena Potůčková místopředseda (GMU Roudnice nad Labem), PhDr. Václav 

Mílek (KGVU Zlín), Mgr. Roman Musil (ZČG Plzeň), Mgr. Ladislava Horňáková (KGVU Zlín), PhDr. Eva 

Neumannová (GU Karlovy Vary), Mgr. Michal Soukup (MU Olomouc), PhDr. Olga Kubelková (SGVU 

Litoměřice), Mgr. Lucie Haškovcová (GHMP Praha) 

Byla také zvolena rozhodčí komise ve složení Mgr. Jan Kapusta (GVU Náchod) předseda, Mgr. Marcela 

Chmelařová (VČG Pardubice), Mgr. Zuzana Jasanová (GVU Ostrava), Mgr. Jan Randáček (OG 

Liberec), Mgr. Daniel Novák (OGV Jihlava). Byla zvolena kontrolní komise ve složení Mgr. Josef 



Fantura (GVU Hodonín) předseda, Ing. Marie Vetešníková (MU Olomouc), Lenka Tóthová (GU Karlovy 

Vary).  

V první den jednání senátu se uskutečnilo mezinárodní kolokvium na téma NOVÉ GALERIE - NOVÝ 

ZAČÁTEK a věnovalo se nově vznikajícím expozicím ze sbírek regionálních galerií. Více v části Grant 

MK ČR. 

 

Zpráva o činnosti Předsednictva RG ČR za rok 2012  

Předsednictvo se v roce 2012 setkalo na třech jednáních v termínech 3.4., 23.5., 22.11. ve složení: 

Mgr. Jiří Jůza, PhD., PhDr. Alena Potůčková, PhDr. Václav Mílek, Mgr. Roman Musil, Mgr. Michal 

Soukup, PhDr. Olga Kubelková, Mgr. Markéta Kroupová, Adéla Pomothy, PhDr. Eva Neumannová, 

Mgr. Aleš Seifert / Mgr. Jan Randáček (předseda Komory ředitelů); Mgr. Josef Fantura (předseda 

kontrolní komise).  

Hlavní problémové okruhy projednávané během roku 2012:  

Rozpočet  

Rok 2012 potvrdil trend posledních let stabilizovaného rozpočtu. Díky zásadního grantu z Ministerstva 

kultury ČR ve výši 257.000,- Kč umožnil realizovat náročný program roku 2012. Ačkoliv došlo 

k konečné ztrátě 28 tis. Kč, s touto bylo počítáno a kryl ji zisk z roku 2011. 

Grant MK ČR  

Koordinace a kontrola realizace grantu byla přirozenou prioritou. Rok 2012 přinesl po delší době Radě 

galerií významnější příspěvek na odbornou činnost. Výsledky je možné hodnotit jako zásadní pro další 

směřování RG. Vyúčtování grantu proběhlo s kladným výsledkem.  

Sněm  

 Rok 2012 byl volebním a tedy příprava sněmu bylo důležitým bodem mnoha jednání. Sněm sklidil 

pochvalnou odezvu a zejména spojení odborné problematiky a procesních bodů byl opětovně 

hodnocen velmi kladně.  

Novelizace zákona 122/2000 Sb. 

MK ČR zřídilo pracovní skupinu k novelizaci zákona. Na žádost MK ČR do ní RG delegovala Dagmar 

Jelínovou a Ladislavu Horňákovou.  

Spolupráce na projektech Unie zaměstnaneckých svazů 

 RG a její členské instituce měly možnost se účastni projektů Unie zaměstnaneckých svazů. Programu 

Adaptability pracovníků v kultuře se zúčastnilo téměř dvě stovky frekventantů z devatenácti institucí. 

Projekt byl dotován Evropskou unií. Koordinace se za Radu galerií ujala dr. Jelínková, jíž patří za 

trpělivou práci poděkování.  

 

 



Ministerstvo kultury ČR, Národní galerie v Praze a další 

V roce 2012 probíhala další jednání s MK ČR o problematice kultury, včetně ekonomických a 

administrativních otázek. Zástupci RG se pravidelně účastní jednání jednotlivých pracovních skupin 

ustanovených MK ČR. Stěžejní problematiku při jednáních představovala otázka metodického centra 

CITEM při MZM v Brně a zrušení finanční podpory projektu pro digitalizaci sbírek, které je z pohledu 

RG velmi zásadní. Představuje nejen závažné ohrožení modernizace digitální správy sbírek, ale 

dokonce i její udržitelnosti. V této souvislosti bylo MK ČR několikrát osloveno. MK CŘ si uvědomuje 

nezbytnost řešení tohoto závažného problému a přislíbilo hledat možnosti nápravy. Celá záležitost 

byla také projednávaná s AMG, která sdílí s RG její postoj. Závěrem je nutno konstatovat, že MK 

zaujalo velmi vstřícný a profesionální přístup k potřebám a problémům, jimiž se RG zabývá.  

Díky příkladné spolupráce a vstřícnosti Národní galerie v Praze bylo možné využívat prostory 

Metodického centra NG pro jednání předsednictva a jednotlivých komor RG. Ve vzájemné spolupráci 

byl připraven a realizován ve Veletržním paláci workshop Muzejní autority a registr sbírek výtvarného 

umění. Stejně tak se uskutečnila v Galerii hlavního města Prahy v Domě u kamenného zvonu 

Prezentace výsledků části grantu – Strategie edukačních činností nebo v Moderní galerii Akademie 

výtvarných umění v Praze se uskutečnil seminář Ochrana a standardní manipulace se sbírkovými 

předměty v galeriích.  

Projekty  

Stěžejním projektem pro rok 2012 byly pokračující práce na Registru sbírek RG pod vedením Vlaďky 

Mazačové a ve spolupráci s CITEM. Byla dopracována metodika zápisu dat do Demusu, některé 

galerie svoje data opravily a dodaly aktualizovanou podobu. V průběhu roku 2012 byl Registr sbírek 

aktualizován celkem pětkrát. V současnosti je v Registru celkem 102 445 záznamů o sbírkových 

předmětech, tedy více než 20 tisíc nových záznamů v Registru a dále 158 nových personálních, 103 

korporativních a 67 geografických autoritních záznamů odeslaných do Národních autorit, 120 

aktualizovaných personálních záznamů, 60 aktualizovaých personálních autoritních záznamů 

v databáze Muzejních autorit, 270 personálních, 25 korporativních a 30 věcných autoritních záznamů, 

které čekají na supervizi. 

Pokračoval rovněž projekt Adaptability pracovníků v kultuře ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských 

svazů, díky němuž se proškolilo v různých oblastech téměř dvě stovky frekventantů z devatenácti 

institucí. Projekt byl dotován Evropskou unií. Koordinace se za Radu galerií ujala dr. Jelínková, jíž patří 

za trpělivou práci poděkování.  

Grant na rok 2013  

V roce 2012 byl připraven nový celoroční program a grant na rok 2013 s názvem: Rozvoj a kvalita 

sbírkotvorné činnosti – základní nástroj galerijních činností. Projekt pokračuje a rozvíjí grant z roku 

2012. 



Komora odborných pracovníků v roce 2012 

KOP RG pracovala v roce 2012 v tomto složení (stav k 31. 12. 2012): Anna Fassati, Muzeum umění a 

designu Benešov; Jana Svobodová, Muzeum města Brna; Dana Machovcová – Havlíčkův Brod; Hynek 

Rulíšek, AJG Hluboká nad Vltavou; Ilona Tunklová, GVU  Hodonín; Petra Příkazská, GVU Hradec 

Králové; Jiří Gordon – GVU Cheb; Jana Bojanovská – OGV Jihlava; Eva Neumannová – GVU Karlovy 

Vary; Michal Lazorčík – Galerie Klatovy/Klenová; Adriana Primusová – GASK Kutná Hora; Markéta 

Kroupová, OG Liberec; Lubomíra Hédlová – Památník Lidice; Alena Beránková – GVU Litoměřice; 

Vlastislav Tokoš –GVU Náchod; Jaroslava Pelikánová – Horácká galerie; Michal Soukup – MU 

Olomouc; Petr Beránek – GVU  Ostrava; Marcela Chmelařová – VČG Pardubice; Ivana Jonáková –

ZPČG Plzeň; Sandra Baborovská – GHM Praha; Magdalena Deverová, Miroslav Divina – GVU Roudnice 

nad Labem; Ladislava  Horňáková – KGVU ve Zlíně; Marie Martykánová – SM Uherské Hradiště. 

Členové komory odborných pracovníků se sešli na jednání komory celkem 4x 

Setkání KOP v Metodickém centru NG, Veletržní palác v Praze 13. 3. 2012 

Program:  

1. Vyhodnocení workshopu Muzejní autority a Registr sbírek, kladné hodnocení obsahu  

            i účasti. 

2. Zprávy z metodického centra – nově předepsaná podoba protokolu o provedení 

            inventarizace sbírek., co vše musí obsahovat. 

3. Otázka žádostí z ISO – řada formálních chyb, nabídka konzultací s dr. Jelínkovou. 

Významnou aktivitou Komory kurátorů bylo Grafické soustředění v termínu 29 a 30. března 2012. 

V rámci cyklu workshopů, věnovaných poznávaní grafických technik, zorganizovala předsedkyně KOP 

Markéta Kroupová Grafické soustředění ve spolupráci Rady galerií ČR a Pedagogické fakulty 

Univerzity Hradec Králové 

Téma: digitální grafika Autoportrét nebo rodinný portrét 

Lektor: doc. Jaroslava Severová 

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby PDF UHK 

Soustředění se zúčastnilo 12 členů ze všech tří komor RG ČR. 

Setkání KOP v Metodickém centru NG, Veletržní palác v Praze 5. 6. 2012 

Program: 

1. Informace z metodického centra – kulatý stůl na téma mobilita sbírek 

2. Hodnocení workshopu digitální grafiky 

3. Jednání o grantu na rok 2013 – standardizace služeb muzeí mění 

4. Příprava sněmu RG ČR 

5. Diskuze o novém předsedovi KOP – stanovení vizí KOP pro příští období 

Mimořádné setkání KOP na Sněmu RG ČR v Kutné Hoře 17. a 18. 9. 2012 v GASK 



Volba nové předsedkyně Komory kurátorů: 

Předsedkyně Mgr. Markéta Kroupová z důvodů pracovního vytížení odstoupila a byla navržena a 

zvolena Mgr. Ladislava Horňáková. 

3) Setkání KOP v Praze v MC NG, Veletržní palác, 23. 10. 2012 

Program: 

1.  poděkování M. Kroupové a představení nových kolegů v KOP 

2.  zprávy z Metodického centra NG – problematika spojená s desetiletou inventarizací sbírek, 

     řešení aktuálních otázek a metodiky s PhDr. Dagmar Jelínkovou. Seznámení s projektem 

     standardizace a vytvoření akreditačního systému.   

3.  zprávy ze Senátu RG v Kutné Hoře 

4.  návrhy grantů za KOP : a)  pokračování práce s registrem sbírek a práce na novém 

     mezinárodním grantu, který by se měl zabývat zkušenostmi se zabezpečením sbírek a  

     standardy ve střední Evropě 

     b)   zájem o grafické soustředění, případně další workshopy 

6.  diskuze  -  otázka honorářů pro vystavující umělce  

7.  informace o publikacích a výstavních projektech v jednotlivých galeriích 

Setkání KOP v Praze v MC NG, Veletržní palác, 12. 12. 2012 

1. jednání se zabývalo návrhy členů KOP pro získání grantu od ICOM:  

Zažádat o prostředky na poznávací zájezd do několika zahraničních galerií v okolních zemích na 

základě společného jmenovatele – standardy, výměna zkušeností a možnosti spolupráce – tříletý 

projekt, do kterého bychom zapojili zahraniční spolupracující instituce s jednotlivými galeriemi z 

Polska, Rakouska, Německa, Itálie – možnost návštěvy galerií s kvalifikovaným pracovníkem té které 

instituce.  

2. zájem o grafické soustředění:  

Zájem z KOPky je, ale je nutno zjistit od Komory ředitelů, zda je možno zaplatit toto soustředění pro 

zájemce z prostředků vysílající galerie nebo zažádat jako RG příští rok o grant, letos už prostředky v 

RG nejsou.  

3. informace o stávajících projektech v jednotlivých galeriích  

4. Informace o připravovaných výstavních projektech  

5. zprávy z Metodického centra NG/ D. Jelínková  

 Unie zaměstnavatelských svazů – spolupráce na projektech  

Dialog s muzejními pracovníky – moderní metody řízení práce a koordinace ohledně výstupů (práce s 

modely pro porovnávání výkonnosti)  

MK – příprava novely zákona 122 – požadavky na digitalizaci (nárůst prostředků), AMG podala řadu 

připomínek  



Upozornění na novelu archivního zákona a spisového zákona – nutnost vedení elektronické spisovny  

 

Zpráva o činnosti Komory edukačních pracovníků Rady galerie ČR za rok 2012 

V roce 2012 pracovala Komora edukačních pracovníků v tomto složení: Ing. Hana Zákostelná (MU 

Benešov), Mgr. et MgA. Barbora Svátková (MmB), Mgr. Jiřina Kopicová (GVU Havlíčkův Brod), Mgr. 

Jiřina Zimová (AJG Hluboká nad Vltavou), Mgr. et Mgr. Klára Zářecká (GMU Hradec Králové), Mgr. Jan 

Buchta (GVU Hodonín), Veronika Lochmanová (GVU Cheb), Bc. Veronika Prchalová, dnes Dolanská 

(OGV Jihlava), Mgr. Lenka Tóthová (GU Karlovy Vary), Mgr. Adéla Pomothy (OGL Liberec), PhDr. 

Olga Kubelková (SčGVU Litoměřice) – předsedkyně, Mgr. Veronika Mesnerová (GVU Náchod), Bc. Eva 

Kulková (HGNMnM), Mgr. Marek Šobáň (MU Olomouc), Mgr. Zuzana Jasanová (GVU Ostrava), Mgr. 

Pavla Závodná (VČG Pardubice), Mgr. Marcela Štýbrová (ZČG Plzeň), Karin Šnajdrová Militká (GASK), 

Mgr. Dalibor Blažek (RG Rakovník), Jaroslava Michalcová (GMU Roudnice), Mgr. Kateřina Kamrlová 

(GSM Uherské Hradiště) a MgA. Martin Čada (KGVU Zlín).   

Kromě těchto členů komory se k naší práci hlásí i další zájemci z řad individuálních členů. 

 

Komora edukačních pracovníků opět navázala na společná setkávání v jednotlivých galeriích, která 

jsou sice poněkud organizačně náročnější, ale jsou vždy zdrojem neopakovatelných zážitků a 

inspirace. V roce 2012 se tak uskutečnila čtyři setkání, tři dvoudenní a jedno jednodenní. 

březen 2012 – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

V jihlavské galerii jsme se setkali poprvé. Vzhledem k tomu, že galerie má dvě budovy, zvolili jsme 

nakonec dvoudenní variantu. Kromě prohlídky historické renesanční budovy jsme absolvovali program 

k výstavě Martina Mainera. Zajímavá byla i haptická expozice, kde jsme si vyzkoušeli, jaké možnosti 

mají nevidomí při vnímání uměleckého díla. Druhý den jsme nejprve absolvovali jeden školní program 

s vybranou třídou v Muzeu Vysočiny a pak jsme se přesunuli do další budovy galerie, kde jsme si 

prohlédli výstavu „Hele art“. Využili jsme tohoto setkání hlavně k seznámení s činností této galerie, 

vzájemně si vyměnili zkušenosti a debatovali i o přípravě muzejních nocí v jednotlivých galeriích. 

červen 2012 – Muzeum umění Olomouc  

Návrat do olomoucké galerie je vždy ve znamení toho, co lákavého pro nás kolegové připravili. Ani 

tentokrát jsme nebyli zklamáni. První den jsme pracovali v lektorském studiu Arcidiecézního muzea, 

kde jsme se seznámili s prezentací programů edukačního oddělení, dále pak absolvovali animační 

program k výstavě Stín kvetoucí Sakury. Milým překvapením byla přednáška o japonském čajovém 

obřadu. Další program byl věnován výstavě Doteky Olomouckého hradu, který byl připraven nově 

k této expozici. Druhý den jsme absolvovali prohlídku a animační program k výstavě Františka Skály 

v Muzeu moderního umění. Zajímevé bylo i setkání s Mgr. Petrou Šobáňovou, Ph.D., která nám 



představila nově vznikající publikaci o muzejní pedagogice a seznámila nás i s prostory a koncepcí 

výuky na katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. 

září 2012 – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře  

V rámci Sněmu Rady galerií ČR jsme absolvovali další z našich setkání. Přes kritiku některých členů 

RG ČR je nutno poznamenat, že pro nás jsou tato setkání v rámci sněmů i senátů vítanou možností 

jak se sejít i s členy, kteří z různých důvodů na naše setkání tak často nejezdí. Program těchto 

setkání v podstatě kopíruje program jiných komor, jen se snažíme v průběhu těchto setkání nalézt 

alespoň krátký čas na společnou schůzku. Jako lektoři, kteří ve svých galeriích nedisponujeme velkou 

časovou variabilitou – školy jsou jednou objednány často hodně dopředu a s těmito termíny až na 

drobné, zejména zdravotní důvody, není možné jakkoliv manipulovat, snažíme se v rámci časových 

úspor využít sebemenší možnost setkání. V GASKu jsme se seznámili s podmínkami pro lektorskou 

činnost, obdivovali vybavení ateliéru a seznámili se s různými typy připravovaných programů. 

Absolvovali jsme také program určený pro SŠ a dospělé k výstavě Europa Jagellonica. Ostatní 

program byl společný s ostatními komorami. 

listopad 2012 – Galerie hlavního města Prahy 

Pro naše poslední setkání jsme si záměrně vybrali pro její dobrou dostupnost Prahu. Hlavním 

tématem totiž byla prezentace výsledků části grantu RG ČR – Strategie edukačních činností. V rámci 

této části grantu vznikly čtyři powerpointové prezentace, které mapovaly edukační činnost pokaždé 

z jiného úhlu v různých galeriích. Mrzelo nás, že přestože jsme na tuto prezentaci prostřednictvím 

předsedů Komory ředitelů i Komory odborných pracovníků pozvali i další členy Rady galerií ČR, 

s výjimkou delegace Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, se nedostavil nikdo. Všechny 

prezentace vyvolaly celou řadu dotazů a širokou diskuzi. Velice zajímavý byl i příspěvek PhDr. Dagmar 

Jelínkové z Metodického centra Národní galerie v Praze s názvem „Standardizace – strašák nebo 

nutnost přežití?“. V průběhu dne jsme ještě stačili navštívit výstavu Městem posedlí, která byla 

věnována fenoménu street artu a graffiti, kde jsme se seznamovali s možností prezentace tohoto 

druhu umění. Zájemci pak ještě mohli shlédnout výstavu Jana Švankmajera – Možnosti dialogu 

 

 Vize pro další období: 

• pokračovat v pracovních setkáních v jednotlivých galeriích 

• aktivně se zapojovat do činností různých pracovních skupin v rámci Rady galerií 

• nacházet možnosti spolupráce i s dalšími komorami RG 

• být inspirací i pro nečlenské organizace RG, se kterými na různých úrovních spolupracujeme a 

jejich pracovníci se našich setkání často zúčastňují, stejně tak jako i pro pracovníky muzeí a 

dalších organizací, které se zabývají prezentací výtvarného umění 



Velice nás těší, že se v poslední době stále stoupá zájem o spolupráci i od muzejních pedagogů a 

dalších individuálních členů, kteří mají zájem získávat informace a zúčastňovat se našich setkání. 

S tím, jak rostou i lektorská oddělení v jednotlivých galeriích se našich setkání účastní stále více 

lektorů, z čehož máme velkou radost. Utvrzuje nás to i v tom, že forma těchto setkávaní přímo 

v jednotlivých galeriích, je dobrou volbou i pro budoucnost a vzájemná výměna zkušeností zároveň 

přispívá ke zvyšování kvality jednotlivých doprovodných i vzdělávacích programů v jednotlivých 

galeriích, a tím i k lepší prezentaci jednotlivých výstav a expozic, což je hlavním smyslem naší práce. 

 

 

Grant Ministerstva kultury  ČR 

ROZVOJ A KVALITA SBÍRKOTVORNÉ ČINNOSTI – ZÁKLADNÍ NÁSTROJ GALERIJNÍCH 

ČINNOS 

 

Na základě Rozhodnutí č.j. MK-S 1907/2012 – OMG byla Radě galerií ČR přidělena neinvestiční dotace 

na rok 2012 k podpoře projektu „Rozvoj a kvalita sbírkotvorné činnosti – základní nástroj galerijních 

činností“. 

Do projektu byly zapojeni odborní pracovníci jednotlivých členských i nečlenských institucí RG ČR a 

externí odborníci. Jednotlivé projekty se setkaly s nebývalým zájmem a zejména veřejné prezentace, 

jako např. týkající se ochrany a standardní manipulace se sbírkovými předměty nebyly schopny 

uspokojit veliký zájem odborné veřejnosti. Na projektu se partnersky podílelo také Metodické centrum 

Národní galerie v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze a CITEM při Moravském zemském 

muzeu v Brně. Z veřejných vystoupení byly pořízeny video záznamy, sborníky a separáty, které jsou 

veřejně přístupné. 

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím dílčích činností RG ČR zintenzívnit prezentaci, odbornou 

správu a standardizaci práce galerií – muzeí umění. Dílčími cíly pro rok 2012 byly: 

1. Harmonizace rozvoje registru sbírek výtvarného umění a muzejních autorit 

2. Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího měření 

3. Strategie edukačních činností 

4. Nové galerie - nový začátek? 

5. Ochrana a standardní manipulace se sbírkovými předměty v galeriích. 

 

1. HARMONIZACE ROZVOJE REGISTRU SBÍREK VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A MUZEJNÍCH 

AUTORIT 

Dílčí projekt Rady galerií ČR pro rok 2012 financovaný z neinvestiční dotace MK ČR 

Základní cíle projektu  



• rozšíření počtu a kvality záznamů o sbírkových předmětech v Registru sbírek výtvarného 

umění 

• budování Muzejních autorit jako nástroje přispívajícího k jednotnosti a správnosti sbírkové ‚ 

dokumentace. 

Projekt nastartoval společným workshopem v NG v lednu 2012 v Praze, kterého se zúčastnilo cca 60 

kurátorů. Všechny přednesené prezentace jsou na stránkách metodického centra CITeM. 

Koordinátorem projektu byla vybrána Vlaďka Mazačová, která se v roce 2011 věnovala rozboru dat v 

Registru sbírek a přípravě rejstříku použitých jmen v Demusu podle Národních a Muzejních autorit.  

Byla dopracována metodika zápisu dat do Demusu, některé galerie svoje data opravily a dodaly 

aktualizovanou podobu. V průběhu roku 2012 byl Registr sbírek aktualizován celkem pětkrát. V 

současnosti je v Registru celkem 102 445 záznamů o sbírkových předmětech. 

Na výzvu k práci na Muzejních autoritách, která zazněla na pražském workshopu, se přihlásilo 5 

editorů: Petr Beránek (GVU Ostrava), Magda Deverová (GMU Roudnice), Miloš Minařík (AJG Hluboká), 

Marta Perůtková (MU Olomouc) a Zuzana Štěpanovičová (OG Liberec).  

První školení proběhlo v CITeM 2. 4. 2012, bylo věnováno autoritám obecně a byly dohodnuty 

základní postupy pro společnou komunikaci nad autoritními záznamy. Miloš Minařík ze zdravotních 

důvodů odstoupil a nahradila jej Hana Larvová (GHMP).  

Druhé školení 11. 7. 2012 bylo zaměřeno především na tvorbu nových personálních záznamů. 

Komunikace supervizorů s editory probíhá prostřednictvím tabulky na dokumentech google. 

Na přání jednotlivých editorů proběhlo také několik individuálních konzultací. 

Školení i semináře připravila koordinátorka spolu s CITeM. Lokální supervizi autoritních záznamů 

zajišťuje CITeM. 

V říjnu se uskutečnil v Litomyšli pracovní seminář za účasti supervizorů NK ČR. Toto setkání bylo 

velice prospěšné, protože byly prodiskutovány chyby i nová pravidla pro zápis některých 

knihovnických polí. 

Plánovaný počet nových či aktualizovaných autoritních záznamů vycházel z vyššího počtu hodin, takže 

plánovaných čísel nebylo možné dosáhnout. Vzhledem ke skutečnosti, že všechna pravidla pro tvorbu 

autoritních záznamů byla pro kurátory na začátku projektu neznámá, lze dosažený počet záznamů 

považovat za příznivý.  

Výstupy projektu 

• metodika zápisu dat do Demusu pro potřeby Registru, 

• společný workshop dílčího projektu a projektu CITeM „Národní autority v prostředí muzeí a 

galerií – interoperabilita s NK ČR“, Praha, 31. 1. – 1. 2. 2012, 

• 2 společná školení editorů v CITeM, individuální školení a konzultace 

• seminář k dílčímu projektu, Litomyšl, 10. – 11. 10.2012, 



• více než 20 tisíc nových záznamů v Registru, 

• 158 nových personálních, 103 korporativních a 67 geografických autoritních záznamů 

odeslaných do Národních autorit, 120 aktualizovaných personálních záznamů, 

• 60 aktualizovaných personálních autoritních záznamů v databáze Muzejních autorit, 

• 270 personálních, 25 korporativních a 30 věcných autoritních záznamů, které čekají na 

supervizi. 

  

2. STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI V GALERIÍCH ČR A ZPŮSOBY JEJÍHO MĚŘENÍ  

Druhým dílčím okruhem činností v rámci grantového projektu RG ČR „ROZVOJ A KVALITA 

SBÍRKOTVORNÉ ČINNOSTI – ZÁKLADNÍ NÁSTROJ GALERIJNÍCH ČINNOSTÍ“ pro rok 2012 bylo 

ustavení pracovní skupiny zaměřené na standardizaci práce se sbírkami v galeriích ČR. Pracovní 

skupina měla připravit podkladový materiál s návrhy možných řešení dalších postupů pro zahájení 

procesu standardizace práce v muzeích umění a způsobů jejího měření. Poznatky budou výchozím 

materiálem pro diskusi RG ČR a MK ČR o profesionalizaci galerijní práce ve správě, péči a prezentaci 

sbírek zapsaných v CES, která by měla být završena akreditačním procesem a schválením vybraných 

nástrojů benchmarkingu. 

Rada galerií jako vrcholový odborný orgán pro muzea umění má dostatečnou odbornou kompetenci a 

profesionální erudici, aby zformulovala základní pravidla pro různorodé muzejní subjekty spravující 

sbírky výtvarného umění. Hlavním motivem zahájení procesu standardizace práce v rámci RG ČR je 

skutečnost, že ve sbírkách členských muzeí umění – galerií se nachází významná část movitého 

kulturního dědictví z různých oborů výtvarného umění, které je třeba profesionálně chránit a 

zabezpečit pro budoucí generace. Druhým důvodem pro zahájení celého procesu je potřeba nastavit 

a popsat standardní podmínky této správy, které umožní systematický rozvoj a zlepšování této správy 

a budou kodifikovány nejen na úrovni profesních dohod mezi členskými galeriemi Rady. 

V dubnu 2012 ustavilo předsednictvo RG ČR pracovní skupinu pro oblast standardizace práce se 

sbírkami ve složení PhDr. Alexandra Brabcová (mediátor a nezávislý expert), PhDr. Alena Potůčková 

(GMU Roudnice), Mgr. Ladislava Horňáková (KGVU Zlín), Mgr. Michal Soukup (MU Olomouc), Michal 

Lazorčík (G Klatovy/Klenová) a PhDr. Dagmar Jelínková (MC MVU – NG Praha). Pracovní skupina se 

během roku 2012 sešla na čtyřech pracovních schůzkách. V době mezi svými jednáními členové 

skupiny intenzivně pracovali na formulaci jednotlivých okruhů a otázek pro připravovaný dotazník. 

Harmonogram schůzek: 

květen (18.5.2012) -  úvodní setkání, základní definice problému nastavení priorit, rozdělení úkolů 

  členům pracovní komise 

červen (21.6.2012) - vyhodnocení úkolů, průzkum elektronicky dostupných britských a amerických  

                     muzejních standardů 



říjen (9.10.2012) - sumarizace otázek dotazníku pro RG ČR, příprava grantového zadání pro RG na    

                      rok 2013 

listopad (13.11.2012) - vyhodnocení činnosti pracovní skupiny v roce 2012, finalizace dotazníku a  

                       příprava jeho zkušebního vyplnění, formulace požadavků na  grantové zadání pro  

                       metodické centrum (MC MVU) na rok 2013 v rámci spolupráce na projektu 

Skupina vedle odpovědí na otázku proč se věnovat standardizaci, diskutovala závažnost a aspektivitu 

celého procesu, který musí být založen na dlouhodobé diskusi. Jako východisko této mnohostranné 

diskuse definovala tyto okruhy a problémy standardizované práce se sbírkami, kterými je třeba se v 

následujícím období podrobněji zabývat: 

1)   Základní východiska pro naplnění cílů:  

A. vnější – zajištění pomoci z vnějšku - nutnost nastavení standardů pro investice do kultury, tj. 

okruhy související s uložením sbírek, vystavováním sbírek, strategickým plánováním v oblasti 

muzeí umění  

- stálá expozice jako základní kámen muzejní práce 

- stav instituce = standard budov  

B. vnitřní – zabránění trivializace oboru a vymezení role muzea umění v kulturním životě regionu 

- odborné vedení instituce – pohled historika umění na dlouhodobou strategii muzea umění, 

zabránění tlaku prostředí na zplanění oboru  

- nastavení základních hranic – muzeum umění jako oborový garant vůči veřejnosti 

- kultivování přístupu veřejnosti k muzeu umění jako nezastupitelné instituci ochraňující kulturní 

dědictví 

- odborná povinnost specialistů v muzeu umění vzhledem k vývoji oboru – potřeba intenzivní 

interní diskuse v rámci RG ČR 

- podíl oboru na kultivaci a humanizaci společnosti 

2)   Další oblasti pro standardizaci 

A. Standard pro uživatelský (návštěvnický) komfort – úkol zajistit rovný přístup ke kulturnímu a 

uměleckému dědictví daný ústavou 

B. Standard práce s veřejností – výchova uměním má specifický charakter, odlišnost od 

pedagogické práce ve školách 

C. Kurátorské minimum - nutno rozlišovat mezi muzejním kurátorem a autorem výstavy 

D. Standard fyzické dostupnosti - to již je standardizovaná veřejná služba podle zákona 483/2004 

Sb., ale muzea umění by měla definovat, co pro ně naplnění standardu konkrétně znamená 

3)  Dotazník k popisu výchozího stavu členských galerií RG ČR 

Pracovní skupina jako výstup své činnosti sestavila obsáhlý dotazník, díky němuž by měla RG získat 

základní informace o současném stavu členských galerií. Dotazníkový průzkum skupina vyhodnotila 



jako nezbytný nástroj k pokračování projektu. Anonymní data získaná zpracováním dotazníku v 1. 

čtvrtletí 2013 budou využita v procesu přípravy nastavení jednotlivých kategorií akreditačního řízení a 

pro definování minimálních standardů ve zvolených oblastech činnosti muzeí umění.  

Dotazník mapuje základní oblasti působnosti a odborné práce galerií, zejména: 

A. stav galerijních budov 

B. stav výstavních prostor 

C. stav stálých expozic 

D. stav depozitářů 

E. prostory pro správu sbírek a doprovodné aktivity a jejich základní vybavenost 

F. stav a správu sbírek 

G. zpřístupňování sbírek veřejnosti 

H. uživatelský komfort pro návštěvníky galerie 

I. základní ekonomické podmínky 

J. personální zajištění služeb poskytovaných galerií 

V rámci „uživatelské“ vstřícnosti se pracovní skupina snažila zformulovat otázky tak, aby co nejvíce  

reflektovaly rozmanitost jednotlivých členských galerií a většina odpovědí umožňovala výběr ano/ne či 

definovala hlavní kategorie, ze kterých by si měli představitelé galerie vybrat řešení, které odpovídá 

jejich konkrétní situaci.   

 

Na základě svých analýz pracovní skupina určila priority pro navazující práci v roce 2013, které 

zformulovala do příslušné kapitoly grantové žádosti na pokračování projektu „Rozvoj a kvalita 

sbírkotvorné činnosti – základní nástroj galerijních činností“. Dvě souběžně pracující expertní skupiny 

(pro management sbírek a pro zpřístupňování galerií veřejnosti) se soustředí  na podrobnější 

zkoumání a formulaci minimálních standardů v oblasti managementu sbírek a edukačních služeb. 

Předpokladem k účasti v pracovních skupinách bude profesní erudice a ochota k intenzivní práci. 

Výstupy obou pracovních skupin budou následně porovnávány se zahraničními standardy nebo 

příklady dobré praxe uvedenými ve vybraných materiálech, z nichž část bude pro potřeby Rady 

přeložena. Obě pracovní skupiny připraví materiál pro interní diskusi v rámci RG, sumarizující 

navrhované nástroje pro standardizaci a výkonnostní porovnávání (benchmarking) v obou zvolených 

oblastech akreditačního procesu a navrhnou postupy pro další – III. – etapu projektu.  

 

3. STRATEGIE EDUKAČNÍCH ČINNOSTÍ 

V posledních letech stále roste význam edukační činnosti v jednotlivých galeriích i muzeích umění. 

Protože doposud neexistuje systematické vzdělávání v tomto oboru, a edukační pracovníci jsou tak 

lidé nejrůznějších typů vzdělání, ukazuje se stále častěji, jak důležité je vycházet ze stejných principů, 



pojmenovávat jednotlivé typy vzdělávacích činností v galeriích stejným způsobem a vzájemně si 

vyměňovat zkušenosti. Navíc tuto profesi provází největší fluktuace z ostatních odborných profesí v 

galeriích a muzeích umění.  

Projekt Strategie edukačních činnosti se v rámci čtyř asistovaných seminářů a jednoho závěrečného 

semináře věnoval další profesionalizaci práce. Výhodou i nevýhodou malého pracovního týmu bylo to, 

že každý z účastníků přišel s jinou délkou praxe, s odlišnými zkušenostmi, z jinak velké galerie nebo 

muzea umění, a bylo tak možné na jednotlivých příkladech, které se v průběhu seminářů 

zpracovávaly, vytvořit modelové situace řešení, které je možné použít s drobnými obměnami i v 

dalších galeriích a muzeích umění. 

Každý ze seminářů byl zaměřen na trochu jinou problematiku a všechny směřovaly k závěrečnému 

semináři, který učil efektivní prezentaci své práce. Společně se utvořil velice dobře pracující tým, 

který dokázal některé problémy nahlížet z různých stran, a nabízet tak i jiná, na první pohled třeba 

netradiční, řešení. Tím, že se právě jedná o mladý obor, je třeba si správně vymezit místo v galerijní 

struktuře, protože práce edukačních pracovníků je sice velice důležitá, a často stojí i za velkým 

počtem návštěvníků, ale v rámci galerijního provozu často nemá tak pevné místo jako například 

kurátoři a ostatní odborné profese, které v galeriích existují již dlouhou dobu.  

Po každém semináři vypracovávali účastníci samostatná zadání, která reflektovala situaci v každé ze 

zúčastněných galerií. Mohli jsme se tak problematikou zabývat do hloubky a zároveň jsme přicházeli 

na to, jaká všechny data je třeba do budoucnosti sledovat tak, aby bylo možné je relevantně používat 

při prezentace naší práce. I když kvalita v tomto případě převažuje nad kvantitou, je třeba mít k 

dispozici právě tato přesná data, kterými je možné význam této profese podložit. 

V rámci semináře byla také všem členům Komory edukačních pracovníku RG ČR zakoupena jako 

studijní materiál kniha Brána muzea otevřená, která je doposud nejsystematičtěji zpracovaným 

materiálem z oblasti muzejní a galerijní pedagogiky. Jednotlivé programy včetně příkladů dobré praxe 

jsou tam uceleně popsány, takže je možné ji brát jako důležitou inspiraci zejména pro ty pracovníky, 

kteří teprve sbírají zkušenosti v oboru.   

Závěrečný seminář byl věnován prezentaci jednotlivých okruhů problémů pro další členy Komory 

edukačních pracovníků RG ČR. Přizváni k tomuto semináři byli také ředitelé a odborní pracovníci z 

dalších galerií, kteří však tuto možnost nevyužili. Přitom je velice důležité, aby odborné profese v 

jednotlivých galeriích nepracovali vedle sebe, ale aby tvořily tým. Touto prezentací jsme proto chtěli 

poukázat na úspěchy, ale i problematiku této profese, a v diskuzi hledat možné cesty lepší 

spolupráce.  

 

4. NOVÉ GALERIE - NOVÝ ZAČÁTEK 



Kolokvium věnované nově vznikajícím expozicím ze sbírek regionálních galerií konané dne 17.9.2012 

v Kutné Hoře. 

Kolokvium se konalo na téma výstavní činnost galerií / muzeí výtvarného umění v 21. století. 

17.9.2012 proběhlo kolokvium určené především odborným pracovníkům galerií, ale otevřené i 

zájemcům z širší odborné obce. Zaměřilo se na diskusi o aktuálně připravovaných či už připravených 

projektech prezentací sbírkových fondů (stálých expozic) výtvarného umění v České republice. Jedná 

se především koncepty expozic galerií v Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni a ve Zlíně a současně bylo 

rozšířeno o  krátkodobé výstavy, resp. prezentaci a diskuzi různých kurátorských přístupů a také 

otázku kritérií kvality a standardů výstavní činností našich sbírkotvorných galerií.   

Témata a přednášející: 

Nová podoba stálé expozice GAVU Cheb / Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu 

Expozice Po sametu a její připravovaná obměna / Monika Doležalová, kurátorka Galerie hlavního 

města Prahy a spolukurátorka nově připravované expozice 

Nová stálá expozice v KGVU ve Zlíně / Václav Mílek, ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně 

Galerie v lázních / Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v Liberci 

Dlhodobá expozícia intermediálneho a mediálneho umenia Považskej galérie umenia v Žiline / 

Špecifiká jej koncepcie a problematika intermédií v zbierke regionálnej galérie / Mira Sikorová-

Putišová, kurátorka PGU a autorka koncepcie expozície 

Pro koho dělají muzea své stálé expozice? / Olga Kotková, kurátorka Sbírky starého umění Národní 

galerie v Praze 

Funkce nového komplexu budov Galerie výtvarného umění v Ostravě  / Jiří Jůza, ředitel Galerie 

výtvarného umění v Ostravě 

 

Pracovních setkání na téma stálých expozic proběhlo v minulých dvou letech několik (v roce 2010 

GASK v Kutné Hoře, ZČG v Plzni, OGL v Liberci, v roce 2011 MG v Brně) a je samozřejmě otázkou, 

kterou bylo potřeba zodpovědět hned na úvod, zdali už k tomuto tématu nebylo řečeno vše. S 

trochou zjednodušení lze shrnout, že problém, který se na těchto setkáních s ohledem ke koncepci 

stálých expozic řešil nejčastěji, byly možné alternativy k chronologickému řazení děl a simulaci dějin 

kanonického umění. Uváděné příklady byly často realizovány ve velkých institucích sídlících ve velkých 

městech. Úvodní otázka nedávného kolokvia, konaného dne 17. 9. 2012 u příležitosti sněmu Rady 

galerií České republiky (instituce sdružující větší či menší regionální galerie) v Kutné Hoře, by mohla 

být formulována: jak se současné diskuse o potřebě inovací stálých expozic vztahují k realitě 

regionálních galerií, jejichž sbírky jsou buď časově omezené na několik desítek let, nebo složeny z 

několika časově i obsahem různorodých celků? Místo teoretických úvah se setkání zaměřilo na 



konkrétní příklady nedávných nebo připravovaných realizací, jejich tvůrci museli přijít s řešením 

realizovatelným za daných a často neovlivnitelných okolností. 

V prvním příspěvku představil Marcel Fišer už realizovanou expozici českého moderního umění v 

Galerii výtvarného umění v Chebu, na níž pracoval spolu s Ondřejem Chrobákem. Novost jejího řešení 

proti předchozí expozici ve stejných prostorách spočívá v úpravě prostoru a především v protažení 

časové osy expozice do konce 20. století. Absenci současného umění ve sbírce, která je 

symptomatická pro většinu podobných institucí, se v Chebu podařilo vyřešit díky vstřícnosti autorů ke 

způsobu postupného zakoupení děl. 

Také druhý příspěvek přednesený Monikou Doležalovou se zabýval již existující výstavou, expozicí Po 

sametu v GHMP. Za její hlavní limit možno považovat komplikovaný prostor historického Domu U 

Zlatého prstenu. Doležalová však zároveň nastínila směřování úvah o nové expozici, která by tu 

současnou měla brzy nahradit. Autorský tým se v ní chce inspirovat také způsobem depozitárního 

uložení děl. V diskusi, která následovala na konci setkání, se právě tato zmínka stala předmětem 

několika reakcí, v nichž zazněly obavy z těsného sousedství kvalitních a méně kvalitních děl v rámci 

dlouhodobých expozic. 

Blížící se realizaci nové expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně představil Václav Mílek. V 

příspěvku se zaměřil na základní charakteristiky projektu nového sídla galerie v jedné z budov 

továrního areálu v centru Zlína a z toho vyplývající prostorové i obsahové limity koncepce expozice. 

Projekt rekonstrukce je založen na minimálních stavebních zásazích do budov a ponechává tak i 

výstavní prostory v podobě otevřených hal členěných pilíři a s velkým podílem okenních ploch po 

obvodu. V takovém prostoru a priori nelze uvažovat o expozici simulující přehled dějin umění. Naopak 

otevřenost, která návštěvníku nabízí libovolné množství směrů prohlídky, vybízí ke koncepci expozice 

jako otevřené struktury, v níž je časová osa jen jedním z mnoha aspektů. 

Jan Randáček nastínil situaci a stav rekonstrukce budovy bývalých městských lázní, do nichž se má 

přesunout Oblastní galerie v Liberci. Jako celá budova je i prostor určený stálé expozici velmi členitý a 

její koncept se tomu musí přizpůsobovat. Sbírka této galerie obsahuje několik historicky i lokálně 

rozdílných celků, které by všechny měly být v nové budově vystaveny. Zatím však neexistuje 

konkrétní plán řešení jednotlivých částí expozic. Randáček ve svém příspěvku připomněl očekávání 

návštěvníků, že uvidí něco lokálně specifického. Znovu tím připomněl poznámku, kterou učinil už 

Marcel Fišer v prvním příspěvku, že expozice našich galerií často trpí tím, že svých obsahem vypadají 

všechny trochu stejně. 

Mira Putišová – Sikorová z Považské galerie v Žilině představila koncept expozice slovenského 

intermediálního umění. Omezené prostory této instituce, která navíc nedávno otevřela stálou expozici 

Vincenta Hložníka, neumožňují vytvoření obsahově široké prezentace celé sbírky. Způsob, který 

zvolila – obměňovaná prezentace unikátní části sbírky v relativně malém, avšak samostatně 



vyčleněném prostoru – je příkladem další zajímavé alternativy k tradičnímu pojetí stálých výstav 

sbírek. 

Přístavby Domu umění v Ostravě a s ním spojená nová expozice mají k realizaci z představeného 

(pravděpodobně) nejdál. V rámci návrhu (autor studie Josef Pleskot) je stálá expozice řešena alespoň 

prostorově. Sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě jsou velmi široké a na rozdíl od většiny 

regionálních galerií obsahují například i staré evropské umění. Snad proto uvažuje Jiří Jůza o jejím 

obsahu komplexněji. Ve své prezentaci se hodně věnoval aspektu zprostředkování umění a jeho 

přítomnosti při koncipování expozic. 

Obecnější rovinu na setkání vnesl příspěvek Olgy Kotkové z Národní galerie v Praze, v němž byla 

akcentována mimo jiné potřeba reálného odhadu preferencí a návyků návštěvníků, respektive 

reálných cílových skupin a koncipování expozic s tímto vědomím. 

V následné diskusi bylo upozorněno na význam místně jedinečné situace každé z institucí, a tudíž 

nemožnosti stanovit univerzální doporučení pro jejich plánování. Na čem se ale snad všichni shodli, 

byla důležitost přítomnosti regionálních témat v expozicích. K samotným možnostem a alternativám k 

dosavadním způsobům prezentace sbírkových fondů se účastníci vyjadřovali spíše opatrně. 

Zprostředkování umění bylo nahlíženo vesměs jako důležitá součást, jeho zařazení do koncepce 

expozice je chápáno různě, častěji jako oddělený doplněk než jako integrální součást. Touha po 

přiblížení „současnému“ návštěvníku v podobě koncepčních experimentů nebo již zdomácnělých 

doplňkových programů se může také obrátit v samoúčelnou zábavu, a zastřít tak podstatné významy 

v expozicích prezentovaného obsahu. V této souvislosti je dlužno podotknout, že se kolokvia z vlastní 

vůle neúčastnili členové komory edukačních pracovníků, kteří si vytvořili paralelní program. 

Pokud mělo být hlavním záměrem kolokvia představit aktuální plány v oblasti inovací stálých expozic 

v členských galeriích RG ČR, pak byl jistě naplněn. K samotné kurátorské práci na expozicích však 

mohlo být v jednotlivých příspěvcích i v diskusi poodhaleno více. 

(http://www.artalk.cz/2012/09/12/17-9-2012-kolokvium-venovane-nove-vznikajicim-expozicim-ze-

sbirek-regionalnich-galerii-konane-u-prilezitosti-snemu-rady-galerii-ceske-republiky/) 

  

5. OCHRANA A STANDARDNÍ MANIPULACE SE SBÍRKOVÝMI PŘEDMĚTY V GALERIÍCH 

Akademie výtvarných umění v Praze, budova Moderní galerie, 15. listopadu 2012 

Podařilo je naplnit hlavním cíl projektu a to napomoci zlepšení kvalifikované správy galerijních sbírek 

odborným proškolením správců depozitářů a technických pracovníků galerií, kteří se podílejí na přímé 

manipulaci se sbírkovými předměty při činnostech vyplývajících z povinnosti správy a evidence, při 

přípravě výstav a dalších galerijních programů. 

Spolupráce na projektu 

Hlavními na projektu spolupracujícími subjekty byly: 



• Akademie výtvarných umění v Praze – její restaurátorská škola vedená prof. Karlem Stretti, 

která Radě galerií ČR propůjčila prostory pro konání kurzu a její odborní pracovníci vedli doplňující 

přednáškové bloky 

• Jan Jedlička, restaurátor, od 1980 do 2009 šéfrestaurátor Kunstmusea Winterthur ve 

Švýcarsku. 

Vzdělávací kurz byl členěn do jednotlivých obsahových výukových bloků: 

• Preventivní konzervace sbírkových předmětů v depozitářích podle jednotlivých materiálových 

kategorií (J. Jedlička) – rozdělení podle technik a materiálů, klimatické podmínky pro jednotlivé 

kategorie sbírkových předmětů, způsoby ukládání v depozitářích,  

• Pohyb sbírkových předmětů po galerii (J.Jedlička) – způsoby ruční manipulace s předměty, 

využití transportní techniky (vozíky), ochrana a preventivní opatření, způsoby lehkého balení, ukázka 

materiálů 

• Stav depozitářů (T. Popová) – nároky na vybavení a provoz, způsoby kontroly a sledování 

vlivů klimatických změn 

• Zpracování protokolu o stavu sbírkového předmětu (D.Konvalinková) – tzv. Condition report – 

jeho zákonitosti 

• Zápůjčky mimo galerii (J. Jedlička) – priority, ohled na materiál a stav předmětu, hierarchie 

průběhu příprav (restaurátor-technik-transportní firma), výběr balícího materiálu, typu beden, lehký 

obalový systém – kartonové krabice, příprava a dokumentace 

• Příprava výstav (J. Jedlička) – příprava a organizace vybalování a rozmístění sbírkových 

předmětů v prostorách výstavy, manipulace s předměty, spolupráce kurátor výstavy-restaurátor-

technický pracovník, kontrola stavu jednotlivých předmětů, systém uložení obalového materiálu, 

ochranná opatření při provizorním rozmístění děl a instalaci, bezpečnostní pravidla věšení a 

připevňování děl, zajištění vystavených exponátů, demontáž výstavy, kontrola stavu a příprava na 

balení děl a jejich transport. 

• Problematika restaurování a vzdělávání nových restaurátorů (prof. K. Stretti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva  o  činnosti  Kontrolní  komise  Rady galerií České  republiky  v roce 2012 

 

Kontrolní komise v souladu s Stanovami Rady galerií ČR ve své činnosti během roku 2012  

přezkoumávala roční účetní závěrku, kontrolovala, zda je činnost RG v souladu s obecně závaznými 

předpisy a stanovami. Nahlížela do vedení účetnictví RG, prováděla kontroly správnosti  vedení 

podvojného účetnictví, revize vyúčtování nákladů a výnosů, kontrolu účetní závěrky, placení členských 

příspěvků  a dodržování podmínek a povinností spojených s poskytnutím neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu ČR s těmito závěry: 

1. Hospodaření roku 2012 

Hospodaření RG ČR je v souladu s obecně platnými právními předpisy. Účetnictví je vedeno řádným 

způsobem, veškeré příjmy a výdaje jsou řádně zaevidované a doložené. Prostředky RG jsou 

vynakládány účelně, v souladu se Stanovami a je s nimi hospodařeno šetrným způsobem. Sledovaný 

rok 2012 skončil s vykázanou ztrátou ve výši 28 190 Kč. Byl tvořen výnosy ve výši 528 945 Kč, 

převažujícím zdrojem příjmů roku 2012 byly členské příspěvky dosahující výše 271 050,- Kč. Další 

významnou příjmovou položkou byla přijatá dotace MK ČR ve výši 257 000,- Kč.  Oproti tomu náklady 

RG v roce 2012 činily 557 135,- Kč.  Příčinou záporného hospodářského výsledku bylo neplánované 

navýšení členského poplatku Unií zaměstnavatelských svazů na  částku  44 100,- Kč a náklady za 

účast  RG na  knižním veletrhu. Výše uvedené náklady, třebaže převyšují schválený  rozpočet,  jsou 

plně odůvodnitelné. KK doporučuje ztrátu roku 2012 uhradit z kladných hospodářských výsledků 

minulých let. 

2. Kontrola stěžejního  projektu  roku 2012 

Mimořádnou pozornost věnovala KK projektu pod názvem  Rozvoj a kvalita sbírkotvorné činnosti – 

základní nástroj galerijních činností.  Zvláštní důraz kladla na realizaci projektu – dodržování 

 předepsaného rozsahu a kvality, plnění podmínek použití dotace a podmínek zúčtování dotace.  

V evidenci a doložení  nákladů neshledala pochybení, mzdové listy splňují předepsané náležitosti, u 

cizích státních příslušníků nebylo opomenuto podat Informaci o nástupu zaměstnání na příslušný Úřad 

práce. Struktura kontrolovaného projektu byla následující: 

 

Rozvoj a kvalita sbírkotvorné činnosti-základní nástroj galerijních činnností 

Termín konání projektu: duben až prosinec 2012 

  

A. NÁKLADY NA PROJEKT Rozpočet: Skutečné 

náklady: 

Z dotace 

hrazeno: 

1. Provozní a produkční náklady : 5 000 5 000 0 

           PFA 7/2012  32 ks publ. „Brána muzeí otevřená“ pro    

účastníky přednášek  

5 000 5 000 0 



2. Nájem prostor na realizaci projektu: 18 392 18392 18392 

PFA 10 EŠK – pronájem školící místnosti 

PFA 12 AVU – přednáškový sál 

11 392 

  7 000 

11 392 

7 000 

11 392 

 7 000 

3. Ostatní osobní náklady – dohody (specifikujte): 209 300 209300 34 000 

24 dohod o provedení práce – odměny pro přednášející, 

koordinátory projektu apod., v rozmezí od dubna do listopadu 

2012, hrazeno z prostředků RG ČR 

175 300 175 300 0 

 

Z přijaté  dotace hrazeny DPP: 

PhDr. H.Larvová – vytváření návrhů autoritních záznamů, 

Prof.Karel Stretti – přednášková činnost Mgr. Jana Šrubařová – 

koordinace a realizace 

20000 20000 20000 

4. Cestovné celkem: 15 900 15  900 7 900 

    z toho: - ubytování  9 osob/1 noc PFA 10 EŠK  7 900   7 900 7 900 

               - doprava přednášející 8 000   8 000 0 

5. Náklady na propagaci celkem (specifikujte): 24 000 24 000  24 000 

    Mediace projektu  24 000 24 000 24 000 

6. Ostatní náklady související s projektem      184 908 184 908 172 708 

PFA 19/2012  J. Němec – vytvoření web.prezentace kolokvia   5 700   5 700   5 700 

PFA 18/2012 J. Němec  manuál preventivní péče… 10 000 10 000 10 000 

PFA 16/2012 J.Kovařík grafická úprava sborníku   5 000   5 000   5 000 

PFA 15/2012 A.Brabcová  edukační činnosti 25 000 25 000 25 000 

PFA 14/2012 A. Brabcová standardizace se sbírkami 

PFA 13/2012 V. Mazačová harmonizace rozvoje registru 

PFA 6/2012 MZM provoz registru sbírek 

PFA 4/2012 Hejkal služby kniž. veletrh 

25 000 

90 000 

12 000 

 12 208 

25 000 

90 000 

12 000 

12 208 

25 000 

90 000 

12 000 

         8 

Celkové náklady na projekt 457500 457 500 257 000 

 

B. Financování projektu Rozpočet: Skutečné 

příjmy: 

1. Vlastní finanční vklad  200500 200500 

2. Dotace MK ČR 257000 257000 

Zdroje celkem 457500 457500 

 

 

3. Stav pohledávek a závazků, placení členských příspěvků 

Jedinou pohledávkou k 31.12.2012 zůstává pohledávka z titulu nezaplacení členského příspěvku roku 

2010  a 2012  á  8 000,-  Galerií Benedikta Rejta v Lounech. Tato galerie platila řádně členské 

příspěvky do roku 2009,  Členský příspěvek roku 2011  uhrazen byl v řádném termínu.   

Závazky byly v průběhu roku  placeny v řádných termínech, k  31.12.2012 RG ve svém účetnictví 

neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 



 

4. Finanční majetek 

RG ČR nevede pokladnu pro běžná vydání. Veškeré platby jsou realizovány z běžného účtu 

prostřednictvím přímého bankovnictví. Veškeré obraty na běžném účtu   jsou zdokladovány  řádnými 

daňovými doklady, splňujícími předepsané náležitosti, v tomto ohledu nebylo shledáno závad. 

Konečný zůstatek  finančních prostředků na běžném účtu RG k 31.12.2012 :  431 898,82 Kč. 

 

 



Kapitola Rozpočet Skutečnost Kapitola Rozpočet Skutečnost
Členské příspěvky 271 050 271 050 Spotřeba materiálu 500 220
Úroky běžný účet 600 685 Spotřeba služeb (doména,veletrh) 5 000 5 558
Tržby za prodané publikace 11 450 210 Poštovné 600 600

OON dohody 36 000 40 000
Bankovní poplatky 5 000 4 157
Poskytnuté příspěvky AMG,UZS 36 000 49 100

Dotace MK na projekt 465 000 257 000 Podíl RG na projektu 200 000 200 500
Čerpání dotace MK ČR na projekt 465 000 257 000

0
0
0

Výnosy celkem 748 100 528 945 Náklady celkem 748 100 557 135

Předpokládaný vyrovnaný HV 2012 0 Skutečný  HV -28 190

Stav pohledávek a závazků 
Pohledávky z titulu neuhrazených členských příspěvků :
Dlužník: Galerie Benedikta Rejta v Lounech - pohledávka ve výši 16 000,- Kč . Neuhrazeny jsou ČP r. 2010  a 2012 
ČP roku 2011 byl v řádném termínu uhrazen.
Závazky byly v průběhu roku 2012 hrazeny v řádných termínech, 
RG neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Vybrané ukazatele rozvahy k 31.12.2012 
Výše vlastního jmění  k uvedenému datu: 532 tis. Kč
Stav zásob (publikace, sborníky): 59 tis. Kč
Stav finančních prostředků: 468 tis. Kč

 

Přehled  hospodaření Rady Galerií ČR za rok  2012



Výnosy RG ČR 2012

Členské příspěvky

Dotace MK ČR

Prodej katalogů a sborníků

Úroky

 
 

Náklady RG ČR 2012

Náklady projektu Spotřeba služeb

OON dohody Poskytnuté ČP

Poštovné Bankovní poplatky

 



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2
A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 0 0
I. (012) 2 0 0

(013) 3 0 0
(014) 4 0 0
(018) 5 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0
Součet ř. 2 až 8 9 0 0

II. Pozemky (031) 10 0 0
Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 0 0
Stavby (021) 12 0 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 0 0
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0
Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 0

20 0 0
III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 0 0

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22 0 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 0 0
Půjčky organizačním složkám (066) 24 0 0
Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25 0 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26 0 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0

28 0 0

Odesláno dne:   30.1.2012  Podpis Odpovídá
vedoucího za údaje : Boušková

účetní
jednotky :

Telefon:

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

110 00

1

A K T I V A

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

a

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Software

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

(v celých tis. Kč)
Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2012

Praha 1

Název účetní jednotky
Rada galerií ČR

Husova 19-21
IČO

69060924

Součet ř. 10 až 19

Ocenitelná práva

Součet ř. 21 až 27

Dlouhodobý 
finanční 
majetek



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0
Oprávky k softwaru (073) 30 0 0
Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0 0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0
Oprávky k stavbám (081) 34 0 0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí (082) 35 0 0
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0
40 0 0

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 535 507
I. Materiál na skladě (112) 42 0 0

Materiál na cestě (119) 43 0 0
Nedokončená výroba (121) 44 0 0
Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0
Výrobky (123) 46 0 0
Zvířata (124) 47 0 0
Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 59 59
Zboží na cestě (139) 49 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0

51 59 59
II. Odběratelé (311) 52 0 0

Směnky k inkasu (312) 53 0 0
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0
Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 0 0
Ostatní pohledávky (315) 56 0 0
Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0
Daň z příjmů (341) 59 0 0
Ostatní přímé daně (342) 60 0 0
Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0
Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

2

Součet ř. 42 až 50

Zásoby

Pohledávky

a

Součet ř. 29 až 39



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 0 0
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0
Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0
Jiné pohledávky (378) 68 8 16
Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0
Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0

71 8 16
III. Pokladna (211) 72 0 0

Ceniny (213) 73 0 0
Bankovní účty (221) 74 468 432
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0
Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0
Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0
Peníze na cestě (+/-261) 79 0 0
Součet ř. 72 až 79 80 468 432

IV. Náklady příštích období (381) 81 0 0
Příjmy příštích období (385) 82 0 0
Kursové rozdíly aktivní (386) 83 0 0
Součet ř. 81 až 83 84 0 0
ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 535 507
Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 2 140 2 028

3

Jiná aktiva 
celkem

a

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Součet ř. 52 až 69 minus 70

Pohledávky



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

d 3 4
A. Vlastní zdroje   č.90 + 94 86 532 504
1. Vlastní jmění (901) 87 423 532

Jmění Fondy (911) 88 0 0
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a 
závazků (921) 89 0 0
Součet ř. 87 až 89 90 423 532

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X -28
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 109 0
Součet ř. 91 až 93 94 109 -28

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132 95 3 3
1. Rezervy (941) 96 0 0
2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97 0 0

Vydané dluhopisy (953) 98 0 0
Závazky z pronájmu (954) 99 0 0
Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 0 0
Součet ř. 97 až 103 104 0 0

3. Dodavatelé (321) 105 0 0
Směnky k úhradě (322) 106 0 0
Přijaté zálohy (324) 107 0 0
Ostatní závazky (325) 108 0 0
Zaměstnanci (331) 109 3 3
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 0
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 0 0
Daň z příjmů (341) 112 0 0
Ostatní přímé daně (342) 113 0 0
Daň z přidané hodnoty (343) 114 0 0
Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 0
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 0
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118 0 0
Závazky k účastníkům sdružení (368) 119 0 0
Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0
Jiné závazky (379) 121 0 0
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0
Eskontní úvěry (232) 123 0 0
Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0
Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 126 0 0
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0
Součet ř.105 až 127 128 3 3

5. Výdaje příštích období (383) 129 0 0
Výnosy příštích období (384) 130 0 0
Kursové rozdíly pasivní (387) 131 0 0
Součet ř. 129 až 131 132 0 0
ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 535 507
Kontrolní číslo (ř.86 až 133) 998 2 140 2 028

4
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Dlouhodobé 
závazky 

P A S I V A 

Výsledek 
hospodaření

c

Krátkodobé 
závazky 

Jiná pasiva



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

5 0 0 5
501 1 5 0 0 5
502 2 0 0 0 0
503 3 0 0 0 0
504 4 0 0 0

250 0 0 250
511 5 0 0 0 0
512 6 8 0 0 8
513 7 0 0 0 0
518 8 242 0 242

249 0 0 249
521 9 249 0 0 249
524 10 0 0 0 0
525 11 0 0 0 0
527 12 0 0 0 0
528 13 0 0 0 0

0 0 0 0
531 14 0 0 0 0
532 15 0 0 0 0
538 16 0 0 0 0

4 0 0 4
541 17 0 0 0 0
542 18 0 0 0 0
543 19 0 0 0 0
544 20 0 0 0 0
545 21 0 0 0 0
546 22 0 0 0 0
548 23 0 0 0 0
549 24 4 0 0 4

Ostatní sociální náklady

III. Osobní náklady celkem

Ostatní sociální pojištění

Ostatní daně a poplatky

IV. Daně a poplatky celkem

Náklady na reprezentaci

II. Služby celkem

Opravy a udržování

Zákonné sociální náklady

Daň silniční

Daň z nemovitostí

Zákonné sociální pojištění

Mzdové náklady

0

A. NÁKLADY

Činnosti
Číslo 
účtu

Husova 19-21

V. Ostatní náklady celkem

Cestovné

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

IČO
110 00

Praha 1

Rada galerií ČR

Ostatní služby

69060924

I. Spotřebované nákupy celkem

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Název ukazatele Číslo 
řádku

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

Prodané zboží

1

Manka a škody

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Dary

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
Jiné ostatní náklady

Úroky 

Odpis nedobytné pohledávky

Kursové ztráty

Ostatní pokuty a penále

Název účetní jednotky

k 31.12.2012
(v celých tis. Kč)



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

0 0 0 0

551 25 0 0 0 0

552 26 0 0 0 0
553 27 0 0 0 0
554 28 0 0 0 0
556 29 0 0 0 0
559 30 0 0 0 0

49 0 0 49

581 31 0 0 0 0
582 32 49 0 0 49

0 0 0 0
595 33 0 0 0 0

557 0 0 557

0 0 0 0
601 1 0 0 0 0
602 2 0 0 0
604 3 0 0 0

0 0 0 0
611 4 0 0 0 0
612 5 0 0 0 0
613 6 0 0 0 0
614 7 0 0 0 0

0 0 0 0
621 8 0 0 0 0
622 9 0 0 0 0
623 10 0 0 0 0
624 11 0 0 0 0

0 0 0 0
641 12 0 0 0 0
642 13 0 0 0 0
643 14 0 0 0 0
644 15 0 0 0 0
645 16 0 0 0 0
648 Zúčtování fondů 17 0 0 0 0
649 18 0 0 0 0

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Změna stavu zásob nedokončené výroby

Změna stavu zásob výrobků

Změna stavu zvířat

Jiné ostatní výnosy

IV. Ostatní výnosy celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Tvorba rezerv

Dodatečné odvody daně z příjmů

2

Platby za odepsané pohledávky

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

III. Aktivace celkem

Aktivace materiálu a zboží

Úroky

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Kursovné zisky

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

Poskytnuté členské příspěvky      
VIII. Daň z příjmů celkem celkem

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

Změna stavu zásob polotovarů

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Tržby za vlastní výrobky

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Číslo 
účtu Název ukazatele Číslo 

řádku

Činnosti



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

1 0 0 1

652 19 0 0 0 0
653 20 0 0 0 0
654 21 0 0 0 0
655 22 1 0 0 1
656 23 0 0 0 0
657 24 0 0 0 0
659 25 0 0 0 0

271 0 0 271

681 26 0 0 0 0
684 27 0 0 0 0
684 28 271 0 0 271

257 0 0 257
691 29 257 0 0 257

529 0 0 529
-28 0 0 -28

591 Daň z příjmů 65 0 0 0 0
-28 0 0 -28

999 2 542 0 0 2 542

Odesláno den:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Telefon:

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

VI. Přijaté příspěvky celkem

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Přijaté členské příspěvky
VII.  Provozní dotace celkem

Provozní dotace

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

3

Kontrolní číslo

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Boušková

602297595

15.1.2013

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Zúčtování rezerv

Zúčtování opravných položek

Číslo 
účtu Název ukazatele

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

Činnosti
Číslo 
řádku

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 
celkem



Zpracovali: Jiří Jůza, Alena Potůčková, Jan Randáček, Ladislava Horňáková, Olga Kubelková, 

Magdalena Boušková, Václav Mílek, Dagmar Jelínková, Vlaďka Mazačová, Josef Fantura 
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