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ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ  
RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 

 

Úlohou RG 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 součásti národního movitého kulturního dědictví 

České republiky. Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality 

postavené na vědecké práci při veškeré práci s uměním. 

 

Rok 2016 byl pro Radu galerií ČR rozšířením práce na projektu: 

1) projekt „Vytvoření zásad prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví 

v galeriích“ 

2) projekt „Antologie Rady galerií České Republiky“ 

3) projekt Registru sbírek se v tomto roce neuskutečnil, přesto se vlastní iniciativou 

pracovníků naplňoval daty.  

4) byl připraven grant pro celoroční činnost na rok 2017, který podstatným způsobem řeší 

problematiku sbírkotvorných činností galerií.  

 

Hlavní problémové okruhy projednávané během roku 2016 

V roce 2016 byl velmi podstatný přínos členství v Unii zaměstnavatelských svazů, jakožto 

člena tripartity a současně řádného připomínkového místa pro novou legislativu. Velmi 

podstatná je také možnost účasti v Pracovním týmu Rady hospodářské soudržnosti při 

Ministerstvu kultury ČR. Předseda RG ČR zastupoval spolek na několika fórech, kde byly 

představeny koncepce standardizace a registrace galerijních činností a postup vykonaných 

prací. RGČR takto získává nejen významnější postavení v rámci prosazování svých cílů, pokud 

jsou UZS přijaty, ale také jistotu připomínkování jednotlivých připravovaných právních 

norem, což v mnohých případech bylo využito. Velmi podstatná je také možnost účasti v 

Pracovním týmu Rady hospodářské soudržnosti při Ministerstvu kultury ČR, kde je možné být 

přímým účastníkem mnohdy velmi závažných procesů. Jak orgány UZS, tak RHSD se 

setkávání několikrát do roka (cca. 6-8),  je časově náročné, ale velmi přínosné.  

 Unie zaměstnavatelských svazů uspořádala tzv. Kulaté stoly: 10. 5. 2016 Plzeň, 27. 6. 
2016 Vysočina, 6. 12. 2016 Praha. 

 V souladu s koncepcí rozvoje muzejnictví MK ČR byl zřízen tzv. Akviziční fond, který je 
cíleně určen na podporu akvizic umění mladšího 50 let.  

 Rok 2016 je možný také charakterizovat jako rok intenzivní práce na nové podobě 
katalogu prací.  
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Zpráva o činnosti Předsednictva RG ČR za rok 2016 

Předsednictvo v roce 2016 pracovalo ve složení ve složení Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., Mgr. Jan 

Randáček,  Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jana Šorfová, PhDr. Tomáš Fassati, Mgr. Ladislava 

Horňáková,  Richard Drury, MA,  PhDr. Eva Neumannová, PhDr. Olga Kubelková, Mgr. Lucie 

Haškovcová a další přizvaní hosté. 

Předsednictvo, další komory a celá RG ČR děkuje Galerii hlavního města Prahy za možnost se 

setkávat v jejích prostorách. 

Předseda RG ČR zastupoval spolek na několika fórech, kde byly představená koncepce 

standardizace a registrace galerijních činností a postup vykonaných prací: 

JŮZA, Jiří. Aktuální vývoj víceletého projektu RG ČR „Standardizace práce se sbírkami v 

galeriích ČR a způsoby jejího měření“. Seminář Nová koncepce rozvoje muzejnictví v ČR a 

rozvojový potenciál pro galerie (Standardy práce se sbírkami v galeriích ČR a síť národních 

muzeí), Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 30. 5. 2016.  

JŮZA, Jiří. Návrh standardů pro muzea výtvarného umění v oblasti Prosperita organizace. 

Seminář Nová koncepce rozvoje muzejnictví v ČR a rozvojový potenciál pro galerie 

(Standardy práce se sbírkami v galeriích ČR a síť národních muzeí), Národní galerie v Praze, 

Veletržní palác, 30. 5. 2016.  

JŮZA, Jiří. Výsledky víceletého projektu Rady galerií ČR „Standardizace práce se sbírkami v 

galeriích ČR a způsoby jejího měření“ (Východiska profesního spolku pro diskusi s MK ČR o 

nastavení standardů a registraci muzeí v ČR). Seminář Nová koncepce rozvoje muzejnictví a 

její rozvojový potenciál pro galerie a jejich zřizovatele, Národní galerie v Praze, Veletržní 

palác, 13. 10. 2016.  

JŮZA, Jiří. „Standardizace veřejné služby muzeí umění / Cesta k registraci a akreditaci“. 

Konference Kultura 2017. Unie zaměstnavatelských svazů, Kongresové centrum Vavruška v 

Praze, 8. 11. 2016. 

V roce 2016 byl předseda RG ČR členem několika komisí a rad zřízených při Ministerstvu 

kultury ČR: 

- člen Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na výkupy kulturních památek při 

Ministerstvu kultury ČR;  

- člen Rady pro centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury ČR;  

- člen Komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Památníku Lidice při 

Ministerstvu kultury ČR;  

- člen Pracovního týmu Rady hospodářské soudržnosti při Ministerstvu kultury ČR;  

- člen Komise pro výběrové dotační řízení na podporu projektů z oblasti profesionálního 

výtvarného umění při Ministerstvu kultury ČR. 

Je možné konstatovat, že se většinou podařilo úspěšně obhájit a vysvětlit činnosti členských 

institucí, což mělo dopad na poskytnuté dotace. Zejména se jednalo o citlivou argumentaci 

v problematice rozdílů a povinností kamenných institucí a nezávislých (=nezřizovaných). 

Místopředseda RG ČR Jan RANDÁČEK byl členem Komise pro posuzování žádostí o dotaci pro 

spolky a pobočné spolky.  
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Dalším důležitým úkolem předsednictva byla ve sledovaném období příprava sněmu Rady 

galerií, který se konal v Oblastní galerii Liberec, kde došlo k zásadní a definitivní úpravě 

stanov, potřebných pro registraci zapsaných spolků. Tato proběhla koncem roku 2016, 

včetně doplnění na počátku roku 2017. Je nutné konstatovat, že proces registrace a příprava 

všech dokumentů byl poměrně náročný a zatěžující. Vyplývá z něj doporučení na extrémní 

pečlivost při jakékoliv administraci aktivit spolku.   

V roce 2016 se také intenzivně řešila problematika tzv. Veřejnoprávní kulturní instituce. 

Jelikož senátní návrh se dostal až na vládní úroveň, bylo možné jej připomínkovat 

prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů. Zde došlo také k významnému střetu s 

Národní galerií v Praze, jejíž představitelé se již delší dobu tímto zabývali a prosazovali 

zřízení, aniž by RG ČR o tom jakkoliv informovali. Proto také došlo ke střetu nad našim jiným 

názorem, což pravděpodobně vygradovalo vystoupením NG v Praze z rady na konci roku 

2016.   

V souladu s koncepcí rozvoje muzejnictví MK ČR byl připomínkován záměr zřízení tzv. 

Akvizičního fondu, který je cíleně určen na podporu akvizic umění mladšího 50 let. 

Podmínky byly několikráte připomínkovány a jsou výsledkem kompromisů. Přesto lze 

konstatovat, že se po dlouhých letech jedná o velmi účinný nástroj podpory budování sbírek, 

který je potřeba využívat. Doporučením je však, aby byl využíván zejména na nákup děl 

mimořádné kvality. Je zcela pochopitelné, že i komise fondu vnímá akvizice umění regionální 

povahy jako nepříliš vhodné, protože fond by neměl sanovat tuto přirozenou činnost 

regionální instituce.  

Rok 2016, ale i léta předešlá, je možné také charakterizovat jako rok intenzivní práce na 

nové podobě katalogu prací. Jako velmi prozřetelné se ukázaly aktivity, které probíhaly i ve 

spolupráci s UZS  

v rámci projektu sociálního dialogu, kdy vznikl základ charakteristiky jednotlivých profesí, 

včetně katalogového popisu. Díky silné iniciativě UZS vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí 

se podařilo iniciovat změny: - nová profese edukátora, registrátora a úpravy kurátora.  

Jako jistě důležitou se jeví aktivní účast na konferenci Kultura 2017 (7. 11. 2016), která 

byla pořádána UZS a které se podstatně účastnili zástupci Ministerstva kultury ČR. V roce 

2016 byl prezentována strategie standardizace a akreditace.  

Unie zaměstnavatelských svazů uspořádala tzv. Kulaté stoly: 10. 5. 2016 Plzeň, 27. 6. 2016 

Vysočina, 6. 12. 2016 Praha, kde Rada galerií měla vždy své zastoupení. Byly zde se zástupci 

MK ČR, krajských a městských samospráv diskutovány otázky spolufinancování kultury v 

regionech a dále zejména otázky platové. 

V závěru roku 2016 vystoupila Národní galerie v Praze z RG ČR. Je to jistě právo dané 
stanovami všem členům, ale nelze se zbavit dojmu, že se jednalo o krok motivovaný 
neochotou kompromisního jednání, nízké míry oborové kolegiality a zřetelným pocitem 
nadřazenosti. Rada galerií vnímala a stále vnímá Národní galerii jako nejvýznamnější instituci 
v zemi, která má být dobrým příkladem, metodickým garantem a současně spolupracujícím 
subjektem. 



4 
 

Sněm Rady Galerií  

Sněm RG ČR se konal v termínu 17. 10. 2016 v Oblastní galerii v Liberci. 

 Odborná část Sněmu byla věnována především problematice grantového projektu 

Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR.  

Došlo zde k zásadní a definitivní úpravě stanov, potřebných pro registraci zapsaných 

spolků. Tato proběhla koncem roku 2016, včetně doplnění na počátku roku 2017.  

Na Sněmu se Mgr. Pavel Hlubuček věnoval nové koncepci rozvoje muzejnictví do roku 2020 a 

práce na registraci a akreditaci muzeí a galerií, akvizičním fondům, evidenčním systémům, 

registraci muzeí a akreditačním procesům 

 

Rozpočet 

Rok 2016 proběhl finančně velmi poklidně díky zásadnímu grantu z Ministerstva kultury ČR, 
jenž umožnil realizovat program roku 2016.  

Viz níže zprávy o hospodaření a zpráva kontrolní komise. 

  

Projekty v roce 2016 

VYTVOŘENÍ ZÁSAD PREZENTACE A POPULARIZACE MOVITÉHO KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ V GALERIÍCH / ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2016 

Pracovní skupina pro oblast péče o návštěvníky a jejich zážitek pracovala ve složení 

Alexandra Brabcová, Olga Kubelková, Karin Militká, Lucie Haškovcová, Lucie Kabrlová, Jiřina 

Bělohradská, Marcela Pelikánová a Alice Křížová Stuchlíková. 

V roce 2016 vytvářela zásady doporučené praxe pro muzea výtvarného umění v práci 
s návštěvníky se specifickými potřebami. V rámci grantu MK ČR byl rovněž pořízen překlad 
Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design. 

A) OBLAST PÉČE O NÁVŠTĚVNÍKY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 

V oblasti péče o návštěvníky se specifickými potřebami bylo v roce 2016 cílem shromáždit a 

zobecnit příklady dobré praxe z jednotlivých galerií a muzeí umění. Jak se posléze ukázalo, 

členkami pracovní skupiny se staly edukátorky z členských galerií, které v této oblasti dosáhly 

významných úspěchů. Ve většině dalších zkoumaných institucí existuje buď zavedená praxe, 

nebo přinejmenším dílčí zkušenost s návštěvníky s různými typy specifických potřeb. 

Pracovní skupina v oblasti péče o návštěvníky se specifickými potřebami se snažila na svých 

schůzkách, které vedla Alexandra Brabcová (externí expertka), sjednotit pojmosloví těchto 

činností v muzeích umění a galeriích zejména proto, že bylo potřeba sjednotit terminologii 
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používanou v jednotlivých institucích s obecně závaznou terminologií používanou v České 

republice a vyhnout se tak jejímu nesprávnému používání. Pracovní skupina si byla vědoma 

potřeby její sjednocení a výkladu k připravovanému dotazníku, aby z něj ve výsledku 

nevycházela zavádějící data. A zároveň to bylo nutné i pro účely zpracování manuálu dobré 

praxe.  

Hlavním záměrem práce skupiny bylo zmapovat rozsah jednotlivých činností a jejich 

různorodost pro všechny zastoupené cílové skupiny. Tím se podařilo shromáždit data o 

rozsahu činnosti muzeí umění s návštěvníky se specifickými potřebami, která doposud nebyla 

souhrnně známa, a zároveň získat kvantifikující informace, které dále mohou sloužit pro 

argumentaci při profesionalizaci oboru muzejního edukátora. 

Na rozdíl od předcházejících let nebyl zpracovaný dotazník tak rozsáhlý jako v předešlých 

letech, protože v této oblasti stačilo získání základních dat. Rovněž byla tato činnost okrajově 

zkoumána v předchozích dotazníkových šetřeních, které byly podpořeny v grantových 

projektech MK ČR v předchozích letech.  

Shromážděné kazuistiky, které měly původně sloužit jako podklad ke zpracování 

sumarizujících doporučení, se ukázaly natolik zásadní a přínosné, že se pracovní skupina 

rozhodla je redakčně sjednotit tak, aby bylo možné je obecně sdílet se zájemci o tuto 

problematiku nejen z řad edukátorů v muzeích uměních a galeriích, ale i z jiných 

paměťových kulturních institucí.   

Výsledky činnosti pracovní skupiny v roce 2016 byly překvapující a přínosné pro samotné 

členky pracovní skupiny. Ukázalo se, že oproti obecnému přesvědčení, je práce s návštěvníky 

se specifickými potřebami v galeriích a muzeích umění nejen zastoupena, ale často i 

dlouhodobě a systematicky rozvíjena. Významným výsledkem šetření je skutečnost, že z 60 

% byla návštěva dané cílové skupiny v galerii nebo muzeu umění iniciována přímo ze strany 

edukátora, který tak aktivně nabízí nové formy služeb. Edukátoři nerezignovali na přípravu 

vzdělávacích programů a dalších aktivit pro návštěvníky se specifickými potřebami ani v těch 

případech, kde narážejí na celou řadu překážek. Mezi ty největší patří velice malé procento 

bezbariérových institucí, což se ukazuje jako velký problém i vzhledem k inkluzívnímu 

vzdělávání. Lze očekávat, že galerie a muzea umění budou čím dál častěji navštěvovat školní 

skupiny s žáky a studenty se specifickými potřebami. Je pak otázkou, jak je možné zajistit 

tuto inkluzi v plně bariérovém prostoru. 

Přes všechny bariéry a nepříznivé okolnosti pro tuto činnost vyvíjejí muzea umění bohatou, 

rozmanitou a extenzivní činnost na poli sociální inkluze a ukazují svůj skutečný potenciál 

v této oblasti. Z dotazníku vyplynulo, že tato činnost je však za současného stavu 

na hranici udržitelnosti, a to zejména proto, že při velkém rozsahu různých typů 

vzdělávacích činností a doprovodných aktivit, které galerie a muzea umění koncipují a 

realizují zejména pro školní skupiny ve všech věkových skupinách, ale i pro další cílové 

skupiny (jak bylo zjištěno v dotazníkovém šetření v roce 2015, které sledovalo rozsah 

vzdělávacích činností), je náročná příprava speciálních vzdělávacích programů pro tuto 

cílovou skupinu vysoce časově dotována z jejich osobních rezerv. Tento stav, kdy jsou 

vysoce specializované programy realizovány jen díky osobní angažovanosti edukátorů, je 
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nadále neudržitelný. Rovněž se ukázalo, že většina cílových skupin, jejichž postižení nebo 

znevýhodnění je možné kvalifikovat v pásmu lehké až střední, si dokáže návštěvu užít, a 

dokonce z ní mít i dlouhodobý zážitek. V závěru dotazníku mapoval vlastní postřehy 

edukátorů z práce s návštěvníky se specifickými potřebami. V odpovědích se často 

objevovalo, že tito lidé jsou nejvděčnějšími návštěvníky. 

Z tohoto důvodu je součástí předmětu grantové žádosti Rady galerií ČR na rok 2017 rovněž 

zastoupení těchto cílových skupin v činnosti muzeí umění a galerií. Tuto činnost chceme 

integrovat do celkových strategických plánu edukační činnosti v muzeu, včetně specifikování 

podmínek v oblasti personální, finanční, prostorové a organizační.  

Pro usnadnění vyplňování a následného vyhodnocování byla opět zvolena forma 

elektronického dotazníku, který byl v dispozici šest týdnů, od poloviny října do konce 

listopadu. Po celou dobu bylo možné členy pracovní skupiny kontaktovat s jakýmikoliv dotazy 

a nejasnostmi tak, abychom skutečně zjistili data, která je možné vzájemně porovnávat. Bylo 

důležité nejenom shromáždit data o systému práce se znevýhodněnými skupinami v činnosti 

muzeí a galerií, která se až doposud shromažďovala jen útržkovitě, a to za určité cílové 

skupiny, ale i kvantifikující informace, které dále mohou sloužit pro argumentaci při 

profesionalizaci oboru muzejního edukátora a pro profesionalizaci činnosti muzeí umění 

směrem k veřejnosti.  

Cílem práce bylo navázat na aktivity v předchozích letech, kdy jsme zjišťovali data v oblasti 

personálního, finančního a materiálně technického zajištění edukační práce v členských 

galeriích Rady galerií České republiky (dále jen RG ČR), a zmapovat rozsah vzdělávacích 

činností i různorodost vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové skupiny. Hlavním úskalím 

této práce bylo roztříštěné a nejednotné pojmosloví, které se někdy používá i nesprávně. A 

totéž se ukázalo v případě práce s pojmoslovím týkajícím se typologie znevýhodnění a 

postižení. Pracovní skupina si byla vědoma potřeby jeho sjednocení a výkladu k 

připravovanému dotazníku, aby z něj ve výsledku nevycházela zavádějící data.  

Vyhodnocení dotazníku Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích 

umění 

18 institucí z 27 členských galerií a muzeí umění RG ČR vyplnilo celkem 20 dotazníků, 

protože ve dvou galeriích se lišila situace podle budov. V několika institucích došlo v průběhu 

roku k výměně na postu edukátora, a ti pak často neměli k dispozici data, která byla 

potřebná k vyplnění dotazníku.  

V dotazníkovém šetření se ukázalo, že galerijní edukátoři oproti původním předpokladům 

(založeno na průzkumu webových stránek institucí a publikaci AMG, které o této činnosti 

neinformují dostatečně, či zcela nedostatečně) sami iniciativně rozšiřují v této oblasti základní 

standardizované služby muzeí umění. Vzhledem k reálným podmínkám jsou výsledky této 

činnosti až ohromující. Z tohoto důvodu se pracovní skupina rozhodla zpracovat tuto 

tematiku nad rámce grantového zadání a ze všech institucích zastoupených v pracovní 

skupině byly proto zpracovány rozsáhlé kazuistiky činnosti s využitím sjednocené 

terminologie. 
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Pro další rozvoj této činnosti byly identifikovány následující bariéry: pouze 5 % institucí je 

plně bezbariérových. Právě absence těchto bezbariérových prostor je často nahrazena 

outreach aktivitami v jednotlivých zařízeních (nemocnice, LDN, domovy seniorů), které 

organizují edukační pracovníci galerií a muzeí umění. Významné tady je, že nerezignují a 

sami hledají další možnosti, jak vyjít vstříc osobám se specifickými potřebami a jsou sami 

iniciátory těchto aktivit.  

Dotazníkové šetření také ukázalo, že u mnoha skupin návštěvníků se specifickými potřebami 

jde o práci systematickou. To znamená, že se tyto skupiny do galerie nebo muzea umění 

opakovaně vracejí. S takovými skupinami je možné volit i náročnější výtvarné aktivity a 

v mnohém na předešlou práci navazovat. Ze skupin, které se nejčastěji do galerií a muzeí 

umění opakovaně vrací, jsou to zejména skupiny návštěvníků s lehkým (60 %) a středním 

(40 %) mentálním postižením. Ze skupin ohrožených sociálním vyloučením jsou to pak 

senioři (50 %). Překvapivě vysoké procento opakování – 40 % –  mají i návštěvy edukátorů 

s programy v různých zařízeních (LDN, nemocnice, domovy seniorů atd.). 

Skryté rezervy se ukazují v práci se skupinami, se kterými muzea umění neumějí dlouhodobě 

pracovat (sociálně vyloučení –  přistěhovalci, menšiny, drogově závislí, nezaměstnaní, děti 

v ústavní péči, osoby s nedostatečnou finanční kapacitou rodinného zázemí). Limitem může 

být i to, že si edukátoři uvědomují, že v první řadě chrání originální hodnoty kulturního 

dědictví a na specifické kopie předmětů, které by mohly být v těchto případech využívané, 

nejsou dostatečné finanční zdroje.  

Při způsobu oslovení jednotlivých skupin nebo institucí je jednoznačně preferován osobní 

kontakt s pracovníkem, který má danou skupinu na starosti nebo osobním mailem. Práce 

s těmito skupinami je časově a osobně daleko náročnější na komunikaci a organizaci, kdy je 

naprosto nedostačující běžná forma PR, která zde může být jen podpůrnou aktivitou. 

Z tohoto důvodu, pokud edukátor z galerie nebo muzea umění odjede, jsou zpravidla 

přerušeny kontakty navázané na tuto osobu a trvá dlouhou dobu, než se podaří spolupráci 

obnovit. 

Dotazník také ukázal, že pouze 10 % galerií a muzeí umění využívá specializovaného 

externisty (odborníka na znakovou řeč, arteterapeuta apod.) a jen jedna galerie má 

edukátora se specializovaným vzděláním pro návštěvníky se specifickými poruchami. Ostatní 

se snaží doplňovat své vzdělání návštěvou kurzů, seminářů, četbou odborné literatury nebo 

oslovením instituce, která se touto specifickou potřebou zabývá. Neexistuje však žádná 

celistvá nabídka seminářů, která by se zaměřila na jednotlivé skupiny specifických potřeb. 

Vzdělávací činnost v galeriích a muzeích umění pro návštěvníky se specifickými potřebami si 

vyžaduje jiné hodnotící parametry výkonu práce edukátora než například práce s běžnou 

školní skupinou (není zde možné uplatnit mechanické srovnávání). Skupiny návštěvníků 

v této cílové skupině jsou početně mnohem menší, ale zároveň vyžadují delší časovou dotaci 

a mnohem cílenější přípravu specializovaných programů s ohledem na konkrétní specifika 

jednotlivých skupin. Bohužel tato časově, finančně i lidsky velice náročná práce negeneruje 

z pohledu kvantitativního hodnocení činnosti galerií a muzeí umění dostatečně společenské 
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ani finanční benefity pro poskytující instituce, a proto není ani managmentem galerie i muzea 

umění ani garanty veřejné služby správně oceněna a podporována. 

ZÁVĚR 

Shromážděná data naprosto jednoznačně dokazují, že celá tato činnost je v režii samotných 

institucí – tedy galerií a muzeí umění, a to jak personálně, finančně i organizačně.  

Z těchto důvodů by bylo zapotřebí na úrovni Ministerstva kultury ČR poskytnout této 

činnosti systémovou podporu, umožnit doplňující specializované vzdělávání edukátorů, 

adekvátně jejich práci ohodnotit a vypisovat specializované dotační programy, které budou 

koncipovány tak, aby zohlednily specifika této vzdělávací práce pro návštěvníky se 

specifickými potřebami, v tomto případě v galeriích a v muzeích umění.  

Zprávu zpracovali: Olga Kubelková, Alexandra Brabcová, Karin Militká 

 

ANTOLOGIE 

Druhým projektem bylo vytvoření a vydání antologie Rady galerií ČR, který představuje 
mapování 25 let existence spolku. Velký objem práce na tomto sborníku odvedla PhDr. Eva 
Neumannová.  Publikace vyšla v závěru roku 2016. 

 

Zpráva o činnosti Komory ředitelů za rok 2016 

Komora ředitelů se v loňském roce zabývala především registrací a akreditací muzeí a galerií, 

kterou připravuje Ministerstvo kultury ČR a vyplývá z Koncepce rozvoje muzejnictví v České 

republice v letech 2015 – 2020 a dále praktickými problémy spolupráce galerií a sjednocením 

postupu členských galerií v souvislosti s novými právními předpisy.  

Předsednictvo RG rozdělilo přípravu podkladů pro registraci a akreditaci muzeí a galerií na tři 

části, které podle obsahu zpracovávaly jednotlivé komory. Komora ředitelů připravovala 

podklady pro část s pracovním názvem Management. Pracovní skupina ve složení Jiří Jůza, 

Jan Randáček a Tomáš Rybička připravila podklady, se kterými se seznámili ředitelky a 

ředitelé členských institucí na jednání komory ředitelů dne 22. září 2016 v GHMP, v Domě U 

Kamenného zvonu. K připraveným podkladům byla rozsáhlá diskuse a návrhy na úpravy a 

doplnění. Návrh Rady galerií na kritéria pro akreditaci muzeí a galerií byl v  roce 2016 téměř 

dokončen, závěrečné práce pokračovaly i v letošním roce se záměrem připravit ucelenou 

finální verzi, která by byla podkladem pro jednání s Asociací muzeí a galerií a s 

 Ministerstvem kultury ČR.  

Komora ředitelů dále věnovala pozornost nové povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru 

smluv podle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Zpočátku nebylo zcela zřejmé, zda se 

povinnost vztahuje také na smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů, pojistné smlouvy, 

kupní smlouvy s autory a dalšími fyzickými osobami. Po konzultacích s právníky se vyjasnila 

povinnost zveřejňovat jednotlivé typy uzavíraných smluv, především smlouvy o výpůjčce, 
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současně je možné některé údaje ve smlouvách anonymizovat. Této důležité problematice se 

komora ředitelů věnovala i v první polovině roku 2017.  

Komora ředitelů se zabývala také dopisem generálního ředitele Národní galerie v Praze Jiřího 

Fajta o omezení počtu půjčovaných sbírkových předmětů ze sbírek NG a jednala také o 

některých podmínkách, kterými NG podmiňuje půjčování uměleckých děl ze svých sbírek 

(např. požadavkem na úhradu restaurování sbírkových předmětů ze sbírek NG, v případě 

jejich zapůjčení jiné instituci na výstavu). V této věci nedošla komora ředitelů ke společnému 

stanovisku a jednotlivé členské instituce postupují individuálně, podle svých možností a 

potřeb.  

Komora ředitelů projednala a podpořila navrhované změny v Katalogu prací a doplnění 

profesí podle požadavků muzeí a galerií. Tyto změny však nebyly v roce 2016 schváleny a 

MPSV změny v katalogu prací neprovedlo.  

Vzhledem ke značenému zaneprázdnění některých ředitelek a ředitelů, především těch, kteří 

současně působí ve vedení RG a z toho vyplývají další časově náročné povinnosti, se komora 

ředitelů v loňském roce sešla jednou, 22. září 2016 v GHMP, v Domě U Kamenného zvonu, 

pro vzájemnou komunikaci se osvědčila e-mailové konference, popř. telefonické konzultace 

záležitostí, kterými se Komora ředitelů zabývala.  

 

Zpráva o činnosti Komory odborných pracovníků Rady galerií ČR v roce 

2016 

V roce 2016 pracovala Komora odborných pracovníků v tomto složení: 

Mgr. Anna Fassati – Muzeum umění a designu Benešov 
Mgr. Robert Janás, Ph.D. – Muzeum města Brna 
Mgr. Daniela Růžičková – Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 
Mgr. Hynek Rulíšek (do 7. 12.) – AJG Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 
PhDr. Ilona Tunklová – Galerie výtvarného umění v Hodoníně 
Mgr. Petra Příkazská – Galerie moderního umění v Hradci Králové 
Bc. Jiří Gordon – Galerie výtvarného umění v Chebu 
PhDr. Jana Bojanovská – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 
Mgr. Zdeňka Bílková  - Galerie výtvarného umění Karlovy Vary 
Mgr. Michal Lazorčík – Galerie Klatovy / Klenová 
Mgr. Richard Drury – GASK Kutná Hora 
bez zastoupení GFJ Kutná Hora 
M. A. Anna Habánová – Oblastní galerie Liberec 
Mgr. Lubomíra  Hédlová – Památník Lidice 
Mgr. Alena Beránková – Galerie výtvarného umění Litoměřice 
bez zastoupení – GBR Louny 
Mgr. Vlastislav Tokoš – Galerie výtvarného umění v Náchodě 
Mgr. Petra Gregorová – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě  
Mgr. Gina Renotiére, Ph.D.  – Muzeum umění Olomouc 
Mgr. Jan Kudrna – Galerie výtvarného umění v Ostravě 
Mgr. Marie Jiráková – Východočeská galerie v Pardubicích 
Mgr. Ivana Jonáková – Západočeská galerie v Plzni 
Mgr. Sandra Baborovská/Mgr. Marie Foltýnová  – Galerie hlavního města Prahy 
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Mgr. Eva Balaštíková  – Národní galerie v Praze 
bez zastoupení – RG Rakovník 
Mgr. Petra Mazáčová  – Galerie moderního umění v Roudnici 
Mgr. Marie Martykánová – Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
Mgr. Ladislava Horňáková – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (předsedkyně) 

1. jednání Komory odborných pracovníků RG ČR proběhlo ve Veletržním paláci v 
Praze  
v Metodickém centru  31. 3. 2016.    

- Byli představeni noví členové KOP: Eva Balaštíková z NG v Praze, Robert Janás z MuMB a 
Zdeňka Bílková z GVU Karlovy Vary. 
- Předsedkyně komory poděkovala odcházejícím členkám KOP Evě Neumannové a Janě 
Svobodové  
za jejich dlouholetou činnost. 
- Členové KOP byli seznámeni se zprávami z jednání předsednictva RG ČR a s úkoly pro KOP. 
- Členka Komory individuálních členů Marcela Stránská nabídla odborným pracovníkům galerií 
možnost využití fondu fotografií pro výstavy v galeriích http://www.atelierpaul.cz/. Archiv 
Atelieru Paul je výjimečným autentickým souborem fotografických archiválií, dokumentujícím 
ve fotografii 100 let dění v Českých zemích a na Slovensku. Archiv, obsahující více než sto 
tisíc černobílých i barevných negativů a diapozitivů, je zapsán v Centrální evidenci sbírek/CES 
(ev. číslo sbírky AAP/013-11-11/40503).  

Členům KOP byly přes úschovnu odeslány materiály, které shrnují vše, co bylo zpracováno   
k projektům RG a UZS. 

I přes to, že nebyly MK ČR  Radě galerií ČR přiděleny pro rok 2016 granty na již 
rozpracované projekty k registru sbírek a muzejních autorit a ke standardizaci sbírek, 
pracovní skupina ke standardům ve složení A. Potůčková, za KOP M. Lazorčík, L. Horňáková 
a  J. Kudrna, pokračovala ve spolupráci s A. Brabcovou v práci na Standardech kvalifikované 
péče o sbírky.  

Zpracované podklady byly rozeslány na konci května členům KOP k připomínkování. 

Návrhy byly předneseny na semináři ve Veletržním paláci v Praze 30. 5. 2016. 

Seminář "NOVÁ KONCEPCE ROZVOJE MUZEJNICTVÍ V ČR A ROZVOJOVÝ POTENCIÁL PRO 
GALERIE (Standardy práce se sbírkami v galeriích ČR a síť národních muzeí)" byl uspořádán 
Metodickým centrem ve spolupráci s RG ČR 30. 5. 2016 v auditoriu Veletržního paláce 
Závěrečné oborové diskuse o podobě standardů pro muzea výtvarného umění v ČR se 
zúčastnili také členové KOP. 

2. setkání KOP RG ČR proběhlo v rámci semináře ve VP 30. 5.  

Členům KOP byly pravidelně zasílány zprávy z metodického centra prostřednictvím webu 
metodického centra, týkající se aktualit k dění v oboru. Řadu materiálů z RG ČR získávají 
také prostřednictví adresně zasílaných zpráv jak Dagmar Jelínkovou tak předsedkyní KOP. 
Byli průběžně informováni o výstavách a aktivitách jednotlivých galerií a nabídkách možné 
spolupráce na výstavách.   

Členové KOP byli seznámeni: 

http://www.atelierpaul.cz/
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a) s novou koncepcí muzejnictví a měli možnost případné připomínky směrovat na předsedu 
RG ČR. 
b) s dotačními tituly ISO 
c) s otázkami novelizace zákona 122/200Sb. – návrhy na změny z pohledu pracovníků se 
sbírkami. 
d) se stanoviskem a řadou připomínek předsedy RG ČR Jiřího Jůzy k návrhu zákona o 
veřejnoprávní instituci v kultuře  
e) s problematikou velkého tlaku na digitalizaci pro některá krajská úložiště a pro e-sbírky.     
Databáze Demus se dlouhodobě ukazuje jako nevyhovující. Nabízí se nová verze sbírkového 
evidenčního systému Museion – verze systému Musoft.cz, budou přizváni na Sněm Rady 
galerií. Tato databáze by měla splňovat stejná, spíše lepší očekávání jako od Demusu 
f) s obsahem Almanachu Rady galerií k 25. výročí vzniku 
h) s postojem k otázce povinnosti zveřejňování smluv od 1. 7. 2016 – od tohoto data je 
nezbytné smlouvy zakládat do registru smluv. Povinnost uveřejnění se vztahuje i na dodatky 
ke smlouvám  
i) s dopisem Národní galerie ohledně zápůjček ze svých sbírek – omezení počtu sbírkových 
předmětů (5 obrazů, 15 papírových exponátů) jednotlivým institucím 
Pro přehled RG byl vypracován informační soupis o počtu zápůjček členských institucí NG 
v Praze a opačně. KOP upozornila předsednictvo RG na tento problém. 
j) o způsobu a možnostech registračním systému - výstupy z projektu RG ČR (data 
z dotazníkových šetření, výsledné tabulky vypracované pracovní skupinou ředitelů, kurátorů a 
edukátorů) a zobecnění standardů. 
 
3. setkání KOP RG se mělo uskutečnit po otevření nové expozice v Hradci Králové, 
z důvodů zdravotní indispozice předsedkyně KOP a zaneprázdnění pracovníků galerie 
v Hradci Králové bylo odloženo. 

Na jednotlivých setkáních KOP se členové seznámili s problematikou, týkající se otázek 
sbírkotvorných galerijních institucí. Zaujali stanoviska k představeným problémům z pohledu 
odborných pracovníků. KOP odsouhlasila návrhy na nové grantové projekty a spolupracovala 
na již probíhajících grantových projektech RG ČR a podpořila činnost Rady galerií ČR. 

Členové KOP pokračovali v informování a ve vzájemných konzultacích o odborných 
problémech a otázkách provozu jednotlivých institucí a případně radili a poskytovali či 
získávali pomoc. 

Zástupci KOP se účastnili seminářů a školení, týkajících se odborné problematiky a zvyšování 
kvalifikace pracovníků v galeriích, pořádaných Metodickým centrem v NG v Praze. 
(mezinárodní seminář, zabývající se problematikou imunizace sbírkových předmětů 
vypůjčovaných na zahraniční výstavy 23. 9., seminář o muzejních spolcích a Klubech přátel 
galerie 20. 10.)  

Zástupci KOP Ladislava Horňáková a Richard Drury a se účastnili jednání předsednictva RG 
ČR a setkání zástupců pracovních skupin pro standardy 29. 6. 2016. Ladislava Horňáková se 
účastnila jednání s UZS ohledně vložení nových podkladů do katalogu prací.  

Zpracovala Ladislava Horňáková, předsedkyně Komory odborných pracovníků 
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Zpráva o činnosti Komory edukačních pracovníků Rady galerie ČR  

za rok 2016 

V roce 2016 pracovala Komora edukačních pracovníků v tomto složení: Ing. Hana 

Zákostelná (MU Benešov), Mgr. et MgA. Barbora Svátková (MmB), Mgr. Tereza Machovcová 

(GVU Havlíčkův Brod), Mgr. Eva Drančáková (AJG Hluboká nad Vltavou), Mgr. Milada 

Harvilková  (GMU Hradec Králové), Mgr. Romana Košutková, Veronika Lochmanová (GVU 

Cheb), Mgr. Robin Melounek (OGV Jihlava), Mgr. Lenka Tóthová (GU Karlovy Vary), Mgr. 

Petra Mazáčová byla nahrazena od září 2016 Mgr. Janou Lazorčíkovou (Galerie Klatovy – 

Klenová), Mgr. Petra Kašková (OGL Liberec), MgA. Kateřina Oplatková Rezková (Památník 

Lidice), PhDr. Olga Kubelková (SčGVU Litoměřice) – předsedkyně, Mgr. Petra Killarová , (GVU 

Náchod), Bc. Eva Kulková (HGNMnM), Mgr. Marek Šobáň (MU Olomouc), Mgr. Jana 

Sedláková (GVU Ostrava), Mgr. Pavlu Závodnou nahradila v průběhu roku 2016 Bc. Pavlína 

Široká (VČG Pardubice), Mgr. Marcela Štýbrová (ZČG Plzeň), Mgr. Adéla Holubová Miškanin 

byla od září 2016 nahrazena Mgr. Barborou Škaloudovou (NG Praha – v současnosti NG není 

členem RG ČR), Karin Militká (GASK), Mgr. Dalibor Blažek (RG Rakovník), MgA. Lucie 

Kabrlová (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, a také významnou výměnou 

zkušeností. V roce 2016 se tak uskutečnila celkem dvě jednodenní a jedno 

dvoudenní setkání. V tomto roce jsme se zaměřili zejména na příklady dobré 

praxe a další vzdělávání v oblasti edukační práce v galeriích a muzeích umění. 

Důležitou součástí práce v tomto roce byla i práce na obsáhlém dotazníku, který 

se zabýval edukativní činností v jednotlivých galeriích a muzeích umění, a na 

každém setkání jsme řešili i další problémy a otázky, které nás jako Komoru 

edukačních pracovníků RG ČR nejvíce pálí. 

První setkání se mělo konat začátkem března v Národní galerii v Praze, ale díky 

informativnímu šumu a organizačním problémům se tak nakonec bohužel nestalo, 

a setkání bylo přeloženo na jiný termín. 

květen 2016 Galerie výtvarného umění Hodonín 

Na přelomu května a června se konalo setkání v Hodoníně. Hlavním bodem prvního dne bylo 

představení nových pracovních listů a programů ke stálé expozici. Program GALERIE DO 

KAPSY i GALERIE V KUFRU sklidili velký úspěch a diskuzi o realizaci listů i programu. 

Následně byly představeny programy ke krátkodobé výstavě Stanislava Lolka. Odpoledne 

bylo věnováno programu Obrazy života ke stálé expozici. Druhý den byl věnován prohlídce 

areálu Velkomoravského hradiště v Mikulčicích a seznámení s edukačními programy. 
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říjen 2016 – Národní galerie v Praze 

Toto dvoudenní setkání bylo zároveň i loučení s dlouholetou edukátorkou Mgr. Adélou 

Holubovou Miškanin, která z Národní galerie na konci srpna odešla. Dopoledne jsme mohli 

s jednotlivými kurátory, a případně i umělci, projít tiskové konference ke všem výstavám, 

které se ten den otvíraly. Odpoledne jsme se přemístili do Kinského paláce, kde jsme 

společně s kurátorkou mohly projít výstavu Henri Rousseaua a byla nám také představena 

koncepce doprovodných programů k této výstavě. Večer byla většina účastníků na 

vernisážích, což byl určitě velký zážitek. Druhý den jsme se seznámili s prezentací 

doprovodného programu, který byl připravený k výstavě Zdeňka Rykra, a seznámili jsme se 

s koncepcí interaktivních studií k jednotlivým výstavám. Měli jsme možnost jedno takové 

studio k výstavě Americká grafika i navštívit. 

Ráda bych tímto poděkovala všem ředitelům hostitelských galerií i 

zaměstnancům, kteří se na přípravě našich setkání podílejí v jednotlivých 

galeriích. Největší poděkování pak patří edukátorům, kteří celý program 

jednotlivých setkání pečlivě připravují. 

V roce 2016 pracovala rozšířená sedmičlenná pracovní skupina, která byla 

sestavena tak, aby pokrývala svými zkušenostmi co nejvíce typů různých 

handicapů. Skupina pracovala pod vedením PhDr. Alexandry Brabcové na 

grantovém projektu Vytvoření zásad prezentace kulturního movitého dědictví, a 

to zejména s ohledem na handicapované návštěvníky. 

V rámci projektu jsme definovali typologii různých typů postižení. Následně jsme v dotazníku 

zjišťovali, jakým způsobem galerie a muzea umění s touto skupinou návštěvníků pracují, 

jestli mají zvýhodněné vstupné, jaké je vybavení ateliéru nebo využití speciálních výtvarných 

potřeb. 

Na základě výsledků tohoto dotazníku jsme sumarizovali závěrečnou zprávu, ve které jsme 

shrnuli předpoklady pro práci s různými typy handicapu v galeriích a muzeích umění.  

 

Vize pro další období: 

 zhodnotit práci KEP za 12 let její existence 

 zamyslet se nad vizí práce KEP v dalších letech  

 spolupracovat s ostatními komorami RG minimálně formou připomínkování 

podkladů v rámci předsednictva RG 

 aktivně se zapojovat do činností různých pracovních skupin v rámci Rady 

galerií  

 podat grantovou žádost na rok 2017, kdy bychom se rádi zabývali 

strategiemi vzdělávacích činností 

 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 

Zpracovala PhDr. Olga Kubelková, předsedkyně Komory edukačních pracovníků 
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Zpráva  o  hospodaření   Rady galerií České  republiky, z.s. za rok 2016 

1. Účetní závěrka 

1.1. Rozvaha k 31.12.2016 

1.1.1. Aktiva: 

Účet 132  Zboží na skladě ve výši 58 599,74 Kč 

Představuje evidované publikace. Z  toho „Sborník“ ve finančním vyjádření částku 20 952,34 

Kč a „Katalog“ 37 647,40 Kč.  V průběhu roku 2016 nedošlo ke změně stavu na příslušných 

analytických účtech syntetiky účtu 132  

Účet 221 Bankovní účet vedený UniCredit Bank 

Konečný zůstatek prostředků na běžném účtu činí 439 020,54 Kč.  Roční obrat příjmové 

strany činil 724 180,24 Kč, obrat výdajové strany 717 882,25 Kč.  Obraty na účtu činily 

celkem 1 442 062,49 Kč. RG ČR nevede pokladnu pro běžná vydání. Veškeré platby jsou 

realizovány z běžného účtu prostřednictvím přímého bankovnictví. 

Účet 311 Pohledávky -  Členské příspěvky 

Členské příspěvky byly předepsány ve výši 279 500,- Kč. Příspěvky byly komplet v roce 2016 

uhrazeny, tento účet k 31. 12. 2016 vykazuje nulový zůstatek. 

Zůstatek aktiv k rozvahovému dni:   497 620,28 Kč 

1.1.2. Pasíva: 

Účet 321 Dodavatelé 

Obraty strany MD byly totožné s obraty na straně DAL ve výši 465 986,- Kč. Veškeré závazky 

byly hrazeny v řádných termínech, účet dodavatelé má zůstatek 0. 

Účet 331 Zaměstnanci 

Konečný zůstatek ve výši 8500,- Kč představoval odměnu z DPP za měsíc prosinec 2016. 

Roční obraty strany MD činily 452 657,- Kč, strany D 458 607,- Kč. 

Účet 342 Ostatní přímé daně  

Zůstatek 1 500,- Kč se vztahuje k výše uvedené dohodě za měsíc prosinec, s povinností 

odvést tuto daň v lednu roku 2017. Celková výše dohody činila 10 000,- Kč. Obraty strany 

MD činily 36 823,- Kč, DAL strany 37 873,- Kč. 
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Účet 901 Vlastní jmění 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2016 činil 487 042,74. Během roku 2016 byl proúčtován HV roku 

2015 ve výši 1 279,55 Kč. Konečný stav vlastního jmění RG k 31. 12. 2016 činil 488 322,29 

Kč. 

Zůstatek pasív k rozvahovému dni:  498 322,29 Kč. 

1.2. Výkaz zisku a ztráty 

1.2.1  Výnosy 

Výnosy  představovaly příjmy ve výši  724 180,24  Kč a skládaly se ze 2 dotací MK ČR 
v celkové výši 444 000,- Kč,  členské příspěvky dle stanov činily  279 500,- Kč a úroky 
běžného účtu činily 680,24 Kč. 

1.2.2.  Náklady 

Náklady Rady galerií ČR ve sledovaném roce činily 724 882,25 Kč. Z této výše bylo 88 % 
nákladů použito na financování  stěžejních projektů s názvem  „Vytvoření zásad prezentace 
a popularizace movitého kulturního dědictví v galeriích“ a „Antologii Rady galerií České 
Republiky“. 

Zbývajících 12% nákladů bylo provozního charakteru. 

Struktura nákladů byla následující: 

- Spotřeba služeb ve výši 418 737,- Kč 
- Mzdové náklady činily 252 490,- Kč 
- Poskytnuté členské příspěvky 50 000,- Kč  
- Bankovní a správní poplatky 3 655,25 Kč 

1.2.3.  Výsledek hospodaření 

Hospodářským výsledkem sledovaného roku byla ztráta ve výši 702,01 Kč. Rozpočty a 
financování projektů bylo v souladu, zde nevznikl žádný rozdíl. Vzniklá ztráta byla 
zapříčiněna vyššími provozními náklady, konkrétně poplatky, které byly oproti minulému 
roku předepsány bankou v navýšené  částce.  Většina příjmů, které spolek za zdaňovací 
období měl, představovaly příjmy od daně osvobozené.  Daňová povinnost RG ČR v tomto 
roce nevznikla. 

2. Stěžejní projekty uskutečněné v daném roce: 
2.1.  

„Vytvoření zásad prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví 
v galeriích“. 

Struktura projektu a jeho vyúčtování je následující: 

       Celkový objem finančních prostředků tohoto projektu činil 285 720,- Kč. 
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Po příjmové stránce byl projekt v podstatné výši 200 000,- Kč zajištěn dotací 

Ministerstva kultury ČR. Tato dotace představovala 70 % krytí nákladů. RG ČR se 

podílela na tomto projektu vlastními zdroji částkou 85 720,- Kč, což představuje 

dofinancování zbylých  

30 %. 

Po nákladové stránce projekt spotřeboval mzdové náklady ve výši 144 290,- Kč. 

Na služby bylo spotřebováno 141 430,- Kč. 

2.2. D
ruhý projekt „Antologie Rady galerií České Republiky“ spotřeboval celkový objem 
finančních prostředků ve výši 351 600,- Kč.  

Neinvestiční dotace Ministerstva kultury na tento projekt činila 244 000,- Kč a kryla  
69,4 % celkových nákladů projektu. Dofinancování RG ČR ve výši 30,6 % z 
vlastních zdrojů představuje 107 600,- Kč. 

V rámci tohoto projektu bylo spotřebováno  na   služby  261 549,- Kč, mzdové 
náklady dosáhly výše 87 200,- Kč a poštovné vztahující se k projektu 2 851,- Kč. 

2.3. Vyúčtování výše uvedených projektů bylo podáno MK ČR v předepsaném 
rozsahu, termínu a kvalitě, ze strany MK ČR  nebylo  shledáno ve financování a  
vyúčtování projektů závad.  
  

3. Závěr - návrh usnesení: 

3.1. Sněm RG ČR bere na vědomí zprávu  o hospodaření  a  stavu pohledávek a 

závazků RG ČR za rok 2016 

3.2. Schvaluje hospodářský výsledek roku 2016 – ztrátu ve výši 702,01 Kč  

3.3. Ukládá vyrovnání ztráty roku 2016 proúčtováním s vlastním jměním RG ČR 

 

Zpráva Kontrolní komise Rady galerií České republiky, z. s. o hospodaření a 

své činnosti v roce 2016 

Stanovy Rady Galerií ČR ukládají a opravňují Kontrolní komisi k těmto povinnostem: 

a) Kdykoliv nahlížet do vedení účetnictví Spolku a provádět kontroly správnosti jeho 

vedení,  

b)  uskutečňovat revize vyúčtování výnosů a nákladů Spolku 

c) Provádět kontroly účetních závěrek 

d) Kontrolovat placení členských příspěvků 

a následně o své činnosti podat zprávu. V souladu s příslušnými ustanoveními provedla 

Kontrolní komise kontrolu účetnictví a hospodaření se svěřenými finančními prostředky za rok 

2016 s těmito výsledky: 
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Revize vyúčtování výnosů a nákladů RG ČR  za rok 2016 

Zjištění: 

Výnosy celkem činily 724 180,24,- Kč a byly tvořeny z : 

- 61,31 % dotacemi MK ČR na projekty „Vytvoření zásad prezentace a popularizace 

movitého kulturního dědictví v galeriích“ a „Antologii Rady galerií České 

Republiky“. V peněžním vyjádření tyto dotace činily 444 000,- Kč. 

- 38,60 % členskými příspěvky ve výši 279 500,- Kč 

- 0,09 % připsanými úroky na běžném účtu představujících 680,24,- Kč 

Náklady roku 2016 byly vynaloženy ve výši 724 882,25,- Kč. Jejich struktura byla 

následující: 

- 88 % nákladů bylo použito na dofinancování výše uvedených stěžejních projektů 

roku 2016. V korunách to představuje částku 637 320,- Kč 

- 12 % z celkové výše tvořily provozní náklady, rovnající se 87 562,25,- Kč. Nejvyšší 

položku provozních nákladů představují pravidelně se opakující placené členské 

příspěvky ve výši 50 00,- Kč, dále např. poplatky za provoz registru sbírek ve výši 

12 100,- Kč apod. 

Závěr: KK konstatuje, že RG ČR hospodařila se svěřenými finančními prostředky 

hospodárně a v souladu se svým posláním. 

 

Kontrola účetní závěrky roku 2016 

Při kontrole účetní závěrky bylo postupováno od účtového rozvrhu, účetních dokladů přes 

zápisy v účetních knihách, předvahy, hlavní knihy, inventury účtů až po kontrolu účetních 

výkazů, tj. rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Zjištění: 

- Obraty účtů a konečné zůstatky jsou ve vzájemném souladu. Při formální správnosti 

účetnictví – předvahy, deníkové zkoušky, kontrolní soupisky analytických účtů nebyly 

zjištěny nesrovnalosti. 

- Kontrola výsledku hospodaření, tj. účetní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření 

před zdaněním i hospodářský výsledek po zdanění odpovídají a byly ve správné výši 

promítnuty do Výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2016. Výkaz zisků a ztrát byl zpracován 

v předepsaném členění, tj. na činnosti hlavní a hospodářskou. 

-  Daňová povinnost RG ČR v roce 2016 nevznikla.  

- Výsledkem hospodaření roku 2019 byla ztráta ve výši 702,01,- Kč. Tato ztráta byla 

zapříčiněna navýšením bankovních poplatků, které kopírovaly navýšení úhrad za 

odepsané platby a které dle určených podmínek nemohly být zahrnuty do nákladů na 
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projekty. Bankovní poplatky v roce 2016 činily 3 348,- Kč. Rovněž se v roce 2016 

poprvé platila i daň z připsaných  úroků na běžném účtu, která činila 307,25,- Kč. 

Závěr:  

 Rada Galerií ČR má správnou organizaci účetnictví, je srozumitelné, racionálně 

uspořádané. Je členěno střediskově, přičemž středisko 1 a 2 je určeno pro 

jednotlivé projekty a poslední středisko je určeno pro provozní výdaje. Vedeno je 

dle platných právních předpisů. KK při kontrole účetní závěrky roku 2016 KK 

neshledala závad.  Po provedení kontrol konstatovala, že účetnictví je vedeno 

v souladu s obecně závaznými předpisy a Stanovami RG ČR.  Na základě výše 

uvedených skutečností KK: 

- doporučuje Sněmu RG ČR účetní závěrku schválit bez výhrad 

- Neuhrazenou ztrátu roku 2016 ve výši 702,01,- Kč uhradit z vlastního 

jmění spolku 

Kontrola placení členských příspěvků 

Zjištění: 

Rada Galerií ČR měla v roce 2016 celkem 34 členů, z toho 28 členských galerií a 6 

individuálních členů.  Celkem byly pro rok 2016 předepsány a rovněž uhrazeny členské 

příspěvky ve výši 279 500,- Kč. 

Příspěvky byly předepsány v souladu s odsouhlasenou poslední aktualizací, vycházející 

z přepočteného počtu zaměstnanců členských galerií podle stavu k 31. 12. 2009. 

Závěr:   

Kontrolní komise doporučuje provést pro rok 2019 aktualizaci a upravit výši 

předpisů členských příspěvků tak, aby odpovídaly současnosti. K tomu 

doporučuje uložit členským galeriím do konce měsíce července 2018, tedy do 

měsíce po termínu podání daňových přiznání, ve kterém se tento údaj rovněž 

uvádí, nahlásit  RG ČR přepočtené stavy zaměstnanců  podle stavu k 31. 12. 2017.  

Po shromáždění všech údajů připravit podklad pro aktualizaci placení ČP tak, aby 

mohla být předložena ke schválení Sněmu RG ČR na podzim roku 2018.   

 

Výroční zprávu Rady galerií ČR, z. s. za rok 2016 zpracovali: Jiří Jůza, Magdaléna Boušková, 

Magda Nešlehová, Tomáš Rybička, Ladislava Horňáková, Olga Kubelková. 


