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Zápis z jednání Sněmu Rady galerií ČR 
22. - 23. 10. 2018 v Galerii výtvarného umění v Ostravě  
 
Sněm svolalo předsednictvo RG ČR. Sněmu předsedal Mgr. Jiří Jůza PhD., předseda RG ČR. 
 
1. Zahájení 1. dne jednání a přivítání účastníků (J. Jůza) 
 
2. GDPR  
Nepodařilo se zajistit experta na GDPR se znalostí problematiky galerií, proto byly předneseny jen 
obecné informace k problematice GDPR. 
 
3. Akviziční fond 

• Zatím máme zkušenosti z 1. ročníku Akvizičního fondu MK ČR – v dalších letech bude 
kladen důraz na kvalitu výběru, není primárně určeno na akvizice regionálního umění, 
předkládané žádosti by měli být spíše charakteru přesahového a mimořádnosti, v 1. 
ročníku relativně malý zájem (v případě dlouhodobého nezájmu nebo nedočerpání fondu 
hrozí redukce fin. prostředků). 

• Návrh, aby se RG ČR obrátila na Asociaci krajů ČR s upozorněním, že fond existuje a že 
je nutné zohlednit možnost čerpání fin. prostředků v rozpočtech příspěvkových organizací 
krajů. 

• Apel na včasné podávání žádostí o dotace z Akvizičního fondu (lze podávat v průběhu 
roku) 

• K žádosti o dotaci je nutné přiložit znalecký posudek, náklad za znalecký posudek se 
promítá do účetní hodnoty díla. Ve věci autenticity díla je možné ji doložit čestným 
prohlášením statutárního zástupce žadatele.  

• Návrh, aby se podíl žadatelů snížil ze 30 % na 15 % asi nebude možné prosadit. 
• AMG připravila materiál, který informuje o překážkách, které muzeím a galeriím brání v 

čerpání dotací obecně.  
• Diskuse k Akvizičnímu fondu. 

 
4. Unie zaměstnavatelských vztahů 

• UZS dlouhodobě požaduje navýšení fin. prostředků v jednotlivých dotačních programech. 
• UZS iniciovala vznik nového dotačního titulu na podporu činností galerií a muzeí (obdoba 

programu na podporu divadel a orchestrů) 
• Připomínkovala současné dotační tituly. 
• Po roce 2020 bude doplněn dotační titul na podporu vzdělávacích aktivit v muzejnictví. 
• Připravuje se úprava dotačních titulů, aby do nich bylo možné zahrnout paušální výdaje. 
• Připravuje se úprava programu ISO B, aby bylo možné podporovat instalaci 

automatických hasících systémů. 
 
5. Zhodnocení činnosti RG ČR za rok 2017 

5.1. Vlaďka Mazačová: Muzejní a věcné autority  
5.1.1. V roce 2017 Citem fungoval nestandardně, nebylo zažádáno o grant, databáze 
zůstala nefunkční. Společnost Cosmotron nabídla databázi vyčistit a oživit, aby projekt 
mohl pokračovat. K dnešnímu dni se v databázi nachází 222 491 záznamů, cílem 
dnešního setkání je tato výzva: vkládat díla do registru! Bude zhotoven převaděč ze 
systému Museion rovnou do Registru sbírek. Apel: přidávat data do registru. Rada galerií 
ve spolupráci s Vl. Mazačovou nabízí podporu při exportu dat do Registru. 
5.1.2. Slovníky: Rada galerií bude v roce 2019 pracovat na aktualizaci slovníků 
materiálů technik (nový grant, resp. Žádost RG o podporu z dotačního titulu MK ČR). 
Důležitými popisnými atributy díla jsou materiál a technika. Ve spec. případech název 
techniky může evokovat spíše materiál např. “olej“ pro olejomalbu. Materiály a techniky 
pro výtvarné umění jsou řešeny v Demusu jako dvojúrovňový slovník, první úroveň 
představuje zákl. materiály a techniky, druhá nabízí jemnější členění zvoleného v první 
úrovni. Termíny z fixní nabídky umožňuje Demus upřesnit tzv. specifikací, kterou může 
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uživatel přidat podle potřeby. Nedílnou součástí popisu děl výtvarného umění je jejich 
zařazení, třídění slohové, stylové a tematické. Demus nabízí pouze jednoduchou tabulku 
námětů, ostatní pojmy lze zapsat do tabulky Klíče, ovšem bez možnosti hierarchického 
zařazení. Stylové zařazení by se týkalo nových systémů. V Demusu a ostatních lze 
vytvořit jednoúrovňovou tabulku námětů. Příslušní pracovníci pošlou již NYNÍ techniky 
MatSpeca Mattech (Demusu).  
5.1.3. Projekt Muzejních autorit, který je veřejně přístupný přes web RG ČR, bude 
pokračovat v roce 2019, předtím se musí vyjasnit vlastnictví dat a stabilizace projektu, 
jednání s Citem a Cosmotronem. Všechny projekty musí RG ČR nově smluvně ošetřit. 
5.1.4. Předseda Jiří Jůza upozornil, že již nyní přibližně 50 % členských galerií  RG ČR 
používá Museion. Apeluje na to, aby galerie sledovaly jednotnost názvů. Potvrdil a shrnul 
záměr RG ČR žádat o grant na projekt Věcných autorit. 
5.1.5. Vlaďka Mazačová přednesla prezentaci Registru sbírek 

5.2. Diskuse k bodu. 
 
6. Koncepce rozvoje muzejnictví 

• O současném stavu (hodnocení) Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v 
letech 2015 až 2020 hovořili Jiří Jůza a Pavel Ciprian (Muzeum města Brna je současně 
členem AMG). Diskutována byla především otázka registrace, akreditace a sběru dat.  

• MK ČR vydalo vlastní hodnotící zprávu k plnění Koncepce rozvoje muzejnictví. 
 
7. Výhled činnosti RG ČR na rok 2019 (projekty) 

7.1. Projekt Věcné autority – viz výše 
7.2. Projekt Akreditace a registrace 
7.3. V obou případech bude žádáno o dotaci z grantů MK ČR. Názvy obou grantů budou 

upřesněny.  
7.4. V případě projektu Věcných autorit Vlaďka Mazačová žádá o kontakty na zaměstnance 

galerií, kteří pracují s Demusem (ev. Museionem). 
 
Ukončení 1. jednacího dne. 
 
Jednací den 23. 11. 2018 
 
8. Zpráva o činnosti RG ČR za rok 2017 

8.1. Byla přečtena celá Zpráva o činnosti RG ČR, jejíž součástí jsou rovněž zprávy 
jednotlivých komor. 

8.2. Ekonomická zpráva 
8.3. Zpráva kontrolní komise 

 
9. Volba do komisí a orgánů RG ČR 
Sněm byl usnášení schopný, přítomných bylo 54 delegátů. Zvoleny byly postupně tyto komise v 
tomto složení: 

9.1. Zápisová komise: Jan Randáček, Robert Janás, Magdalena Nešlehová. 54 pro, 0 proti, 0 
se zdržel. 

9.2. Mandátová a volební komise: Laďka Horňáková, Václav Mílek, Daniel Novák. 54 – 0 – 0  
9.3. Hlasování o přijetí nových členů. Novými členkami Komory odborných pracovníků se staly 

Renata Skřebská (Galerie výtvarné umění v Ostravě), Petra Kočová (Západočeská 
galerie v Plzni), Barbora Ficková (Muzeum umění a designu Benešov). 54 – 0 – 0. 
Novými členkami Komory edukačních pracovníků se staly Petra Tomanová (Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti), Zuzana Pohorská (Městská galerie Vysoké Mýto) a Mgr. 
Šárka Večeřová (Městská galerie Litomyšl). Na webu RG ČR bude aktualizován seznam 
členů všech komor včetně oprav názvů institucí.  

9.4. Změna stanov. Poměrem 54 – 0 – 0 byla odhlasována změna Stanov, která upřesňuje 
složení předsednictva. 

9.5. Volba do Předsednictva RG ČR. Do Předsednictva byli zvoleni Jiří Jůza (jako předseda), 
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Jan Randáček (jako místopředseda), Jana Šorfová, Dana Schlaichertová, Jan Smetana, 
Ladislava Horňáková, Michal Lazorčík, Richard Drury, Olga Kubelková a Lucie 
Haškovcová. Volba byla v poměru hlasů 54 – 0 – 0. 

9.6. Volba do Kontrolní komise. Zvoleni byli Josef Fantura (jako předseda), Hana Kristová a 
Lenka Tóthová. Hlasování 54 – 0 – 0.  

9.7. Volba do rozhodčí komise. Zvoleni byli Jan Kapusta (předseda), Daniel Novák, Robert 
Janás, Eliška Pýchová a Iveta Danko. 

 
10. Hlasování o usnesení Sněmu RG ČR 
Na závěr proběhlo hlasování o usnesení v tomto znění: 

• RG ČR bere na vědomí zprávu kontrolní komise o hospodaření a stavu závazků RG a 
pohledávek za rok 2017. 

• RG ČR schvaluje dosažený hospodářský výsledek roku 2017 ve výši 800 ,- Kč. 
• KK doporučuje Sněmu RGČR účetní uzávěrku včetně dosaženého hospodářského 

výsledku schválit bez výhrad 
• RG ČR bere na vědomí zprávy o činnosti všech tří komor RG ČR. 
• Sněm přijal zprávu o činnosti RG ČR za rok 2017, včetně zprávy o hospodaření spolku. 
• Schvaluje přijetí nových Stanov Rady galerií České republiky z.s., /viz příloha /. 
• Schvaluje nové členy komory odborných pracovníků a komory edukačních pracovníků 

RG ČR.  
◦ Sněm přijal další členy Komory odborných pracovníků: Renata Skřebská (Galerie 

výtvarné umění v Ostravě), Petra Kočová (Západočeská galerie v Plzni), Barbora 
Ficková (Muzeum umění a designu Benešov).  

◦ Sněm přijal další členy Komory edukátorů: Petra Tomanová (Slovácké muzeum v 
Uherském Hradišti), Zuzana Pohorská (Městská galerie Vysoké Mýto) a Mgr. Šárka 
Večeřová (Městská galerie Litomyšl). 

• Sněm přijal nového individuálního člena 
• Sněm zvolil další členy předsednictva za Komoru ředitelů na období 2018 – 2021: Jana 

Šorfová, Jan Smetana, Dana Schlaichertová. 
• Sněm zvolil členy předsednictva za Komoru odborných pracovníků na období 2018 – 

2021: Ladislava Horňáková, Richard Drury, Michal Lazorčík. 
• Sněm zvolil členy předsednictva za Komoru edukačních pracovníků na období 2018 – 

2021: Lucie Haškovcová, Olga Kubelková. 
• Sněm zvolil předsedu RG ČR Jiřího Jůzu na období 2018 – 2021. 
• Sněm zvolil místopředsedu RG ČR Jana Randáčka na období 2018 – 2021. 
• Sněm zvolil Kontrolní komisi ve složení Josef Fantura, Lenka Tóthová, Hana Kristová. 
• Sněm zvolil rozhodčí komisi ve složení: Jan Kapusta, Daniel Novák, Robert Janás, Eliška 

Pýchová, Iveta Danko. 
• RG ČR bere na vědomí zprávy pracovních skupin a ukládá jim pokračovat v práci na 

rozpracovaných grantových projektech. 
• Sněm přijal zprávy o připravovaných grantových projektech pro rok 2019 a doporučuje 

jejich podání. 
 
11. Ukončení Sněmu RG ČR 
 
 
 
V Ostravě dne 23. listopadu 2018. 
 
 
Zprávu zpracovali:  
Magdaléna Nešlehová, Jan Randáček 
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