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ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 
RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S. ZA ROK 2017 

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 2017 byl pro Radu galerií ČR rozšířením práce na projektu: 

1. projekt „Vytvoření střednědobých strategických plánů pro práci s různými cílovými 
skupinami včetně všech druhů handicapů, v muzeích umění“  

2. projekt „Zpřístupňování a propagace sbírkových fondů galerií české republiky 
prostřednictvím registru sbírek výtvarného umění a muzejních autorit“  

Hlavní problémové okruhy roku 2017 

V roce 2017 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, 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 setkávají několikrát do roka 
(cca. 6-8), což je časově náročné, ale velmi přínosné.  

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 2017 je možný také charakterizovat jako rok intenzivní práce na registraci a akreditaci 
muzeí a galerií. 

Zpráva o činnosti Předsednictva RG ČR za rok 2017 

Předsednictvo v roce 2017 pracovalo ve složení ve složení Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., Mgr. Jan 
Randáček, Mgr. Michal Soukup, Mgr. Jana Šorfová, PhDr. Tomáš Fassati (v průběhu roku 
odstoupil), Mgr. Ladislava Horňáková, Richard Drury, MA, Mgr. Marie Jiráková (odstoupila), 
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 byla představená koncepce 
standardizace a registrace galerijních činností.  

V roce 2017 byl předseda RG ČR členem několika komisí a rad zřízených při Ministerstvu 
kultury ČR:  

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

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

− člen komise Akvizičního fondu 
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− člen Komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Památníku Lidice při 
Ministerstvu kultury ČR 

Je možné konstatovat, že se většinou podařilo úspěšně obhájit a vysvětlit činnosti členských 
institucí, což mělo dopad na poskytnuté dotace.  

Místopředseda RG ČR Jan RANDÁČEK byl členem: 

− Komise pro posuzování žádostí o dotaci pro spolky a pobočné spolky. 

− Komise pro profesionální výtvarné umění 

Další zástupci RG ČR byly členy například těchto komisí. 

Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. – člen komise Akvizičního fondu 

Mgr. Anna Habánová - Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných 
veřejných služeb muzeí a galerií 

Na počátku roku 2017 byla dokončena registraci RG ČR v rámci zapsaných 
spolků. 

Je nutné konstatovat, že proces registrace a příprava všech dokumentů byl poměrně 
náročný a zatěžující.  

V průběhu roku 2017 několikrát jednala pracovní skupina při Ministerstvu kultury pro 
Program státní podpory (profesionálních/veřejných) muzeí a galerií. Ta vznikla z podnětu 
UZS a iniciovaného na tripartitě při MK CŘ a zabývá se otázkami nového dotačního titulu, 
který by plošně podpořil činnosti galerií a muzeí, po vzoru podpory divadel, orchestrů atd. I 
zde RG má své zastoupení (Jiří Jůza).  

Z podnětu UZS a iniciovaného na tripartitě vznikla pracovní skupina zabývající se otázkami 
nového dotačního titulu, který by plošně podpořil činnosti galerií a muzeí, po vzoru podpory 
divadel, orchestrů atd. I zde RG má své zastoupení (Jiří Jůza) 

Pochopitelně se diskutují otázky patřičnosti takovéhoto titulu, každopádně tato jednání 
mohou iniciovat podobu jednání o standardizaci, revizi současných titulů nebo jejich posílení. 

Krajská galerie ve Zlíně uspořádala konferenci „Proč prezentovat současné umění mimo 
centra?“ věnovanou otázkám postavení současného umění v galeriích, kde byl zástupce RG 
také aktivně zastoupen. (11. 5. 2017) 

V souladu s koncepcí rozvoje muzejnictví MK ČR byl zřízen Ministerstvem kultury tzv. 
Akviziční fond, 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. V komisi je RG ČR zastoupena svým předsedou a také Mgr. Marcelem Fišerem, 
Ph.D.  

První zasedání se uskutečnilo 17. 10. 2017. 

Jako jistě důležitou se jeví aktivní účast na konferenci Kultura 2018 (7. 11. 2017), která 
byla pořádána UZS.  Konference se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava 
Sobotky a ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Cílem konference bylo diskutovat o 
aktuálních tématech v oblasti kulturu, tj.: situace v jednotlivých odvětvích kultury; výhled na 
další období; vize; záměry; očekávané změny a rizika. V roce 2017 se předseda RG ČR 
účastnil panelové diskuse členů sekce kultury UZS QUO VADIS ČESKÁ KULTURO, ANEB O 
ČEM SNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V KULTUŘE? 



3 
 

Unie zaměstnavatelských svazů uspořádala tzv. Kulaté stoly: 11. 4. 2017 Liberec, 11. 5. 
2017 Karlovy Vary, 23. 5. 2017 Ústecký kraj, 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.  

Rok 2017, 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. V konečné fázi pod hlavičkou MK ČR, bohužel již RG ČR nebyla přizvána do 
komise, ale zde již zásadní změny se nestaly. V samotném závěru procesu, ještě RG byla 
vyzvána MK ČR k závěrečné pomoci a připomínkování chyby, která byla do návrhu katalogu 
zanesena.   

Závěrem lze konstatovat, že mnohé bylo napraveno, pozice edukátora a registrátora jsou 
vyřešeny a dále již nebude vedení organizací vystavováno spornému zařazování pracovníků. 
Z výše uvedeného je také zřejmé, že chce-li se změna, je ji potřeba připravovat od samého 
počátku. 

Od dubna/května 2017 se rozběhly práce na projektu ELVIS (ELektronická eVIdence Sbírek), 
který řeší MK ČR a Národní muzeum v Praze a jenž prostřednictvím IROPu má zajistit vznik 
nového evidenčního systému nahrazujícího Demus. Byl ustaven odborný panel, kde má 
zástupce i RG (Jiří Jůza). Projekt byl podán a v případě veškerého úspěšného průběhu, by v 
roce 2021 měl být ukončen a postupně zaváděn v život. Při řešení projektu jednoznačně 
vyplynula potřeba stanovení standardu/autorit, což bude pravděpodobně řešeno převzetím 
mezinárodního standardu.  

Dalším důležitým úkolem předsednictva byla ve sledovaném období příprava sněmu Rady 
galerií, který se konal v Galerii moderního umění v Hradci Králové.  

Sněm Rady Galerií  

Sněm RG ČR se konal v termínu 15.–16. 11. 2017 v Galerii moderního umění v Hradci 
Králové.  

Odborná část Sněmu byla věnována především problematice registrace a akreditace galerií 
v rámci muzejní sítě. RG ČR se problematikou registru muzeí a jejich akreditací zabývá již 
několik let, kdy zcela zásadní byla zejména spolupráce na projektu v rámci Unie 
zaměstnavatelských svazů a dále s podporou dotací Ministerstva kultury a přinesla základní 
východiska práce na konkrétních standardech. 

Byly definovány základní tři okruhy činností galerií, které dílčím způsobem odpovídaly i 
rozvrstvení struktury naší rady, z čehož vyplývalo plošné zapojení všech tří komor, které si 
definovaly pracovní skupiny. První materiály bylo nutné navzájem sjednotit, včetně metodiky 
a následně opětovně přepracovat. Práce dále pokračovala zejména ve dvojici J. Randáček a 
J. Jůza, kde zejména první jmenovaný má zásadní podíl na současné podobě. Výsledkem je 
pracovní verze dotazníku. 

Sněm RG ČR doporučil dokončit práce na akreditačních parametrech, které byly 
představeny plénu sněmu. Tyto závěry doporučuje sněm pro jednání o podobě 
registrace a akreditace v rámci odborné diskuze a záměrů MK ČR. Současně sněm 
doporučuje všem členským organizacím jednotný postup při obhajobě oborových 
standardů. Sněm si uvědomuje složitost celého procesu a náročnosti kladené na 
jednotlivé členské instituce. Současně považuje stanovení standardů práce muzeí 
a galerií za významný nástroj profesionalizace institucí a jejich profesní 
kredibility. 
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Sněm RG ČR také schválil navýšení členských příspěvků o 30 %. 

Rozpočet  

Rok 2017 proběhl finančně velmi poklidně díky zásadnímu grantu z Ministerstva kultury ČR, 
jenž umožnil realizovat program roku 2017.  

Viz níže zprávy o hospodaření a zpráva kontrolní komise.  

Granty a dotace v roce 2017 

VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÝCH STRATEGICKÝCH PLÁNŮ PRO PRÁCI S RŮZNÝMI 
CÍLOVÝMI SKUPINAMI VČETNĚ VŠECH DRUHŮ HANDICAPŮ V MUZEÍCH UMĚNÍ 

Závěrečná zpráva za rok 2017 

Cílem projektu Vytvoření střednědobých strategických plánů pro práci s různými 
cílovými skupinami, včetně všech druhů handicapu v muzeích umění bylo podle projektové 
žádosti: 

− završit předchozí etapy práce na standardech pro edukaci v muzeích umění a na 
zpracování přístupů k práci s různými cílovými skupinami; 

− dát edukační činnosti v muzeích systémový základ, který umožní její plánování, 
komunikování a vyhodnocování. 

Pracovní skupina byla složena z těchto edukátorů: Olga Kubelková, Karin Militká, 
Lucie Haškovcová, Petra Škachová, Lucie Kabrlová, Marek Šobáň, Klára Zářecká, 
Marcela Pelikánová a Marcela Štýbrová. Vedoucí projektu byla Alexandra 
Brabcová. 

Na začátku projektu byla sestavena pracovní skupina, která reprezentativně odrážela muzea 
různých velikostí. Zásadní podmínkou pro práci ve skupině bylo nejméně pětileté působení 
v instituci tak, aby členové pracovní skupiny byli schopni relevantně posoudit současný stav 
vzdělávacích aktivit v ostatních galeriích a muzeích umění, a zároveň dokázali zpracovat i 
validní, na aktuálních datech postavené strategie na pětileté období. 

Všichni ředitelé galerií a muzeí umění, v nichž se edukátoři ke zpracování strategie 
vzdělávací činnosti, a tedy i k práci ve skupině zavázali, byli osloveni s tím, zda souhlasí 
s jejich účastí. Členové pracovní skupiny pracovali nad rámec všech svých pracovních 
povinností v galerii / muzeu umění dle svých časových možností. 

Účastníci obdrželi od vedoucí projektu PhDr. Alexandry Brabcové osnovu strategie pro 
zpracování a každý měsíc dílčí úkoly mezi jednotlivými semináři, k jejichž výstupům dostávali 
zpětnou vazbu od vedoucí projektu. Účastníci si také mohli zvolit, zda si chtějí zpracovat 
strategický dokument v základní verzi, která by byla méně časově náročná nebo si vytvořit 
modelový dokument, který jim bude sloužit jako zdrojový podklad pro všechny další budoucí 
verze. Většina účastníků se shodla na zpracování obšírných modelových verzí, přestože byli 
upozorněni na náročnost práce a nutnost jí věnovat mnoho hodin měsíčně nad rámec svého 
obvyklého pracovního vytížení. Zpětně lze konstatovat, že si vzhledem k absenci předchozí 
skutečnosti s tímto typem práce, nedokázali její náročnost realisticky představit. 

Metodika práce skupiny byla rozdělena do dvou podskupin, které se lišily mírou 
zapojení do 7 setkání v průběhu celého projektu: 

1. Jádrová skupina - tzv. učící se skupina, jejíž strategie vzdělávací činnosti, byly určeny 
k publikaci jako výstupy dobré praxe, a také k prezentaci edukačních strategií během 
závěrečné konference. Tato skupina prováděla analýzu své dosavadní edukační činnosti 
v jednotlivých místech svého působení a na základě toho formulovala vlastní samostatnou 
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edukační strategii. Všechny strategie tak byly zpracovány „na míru“ konkrétním institucím 
s hloubkovou analýzou dosavadní činnosti a konzultacemi k jednotlivým problémům 
s PhDr. Alexandrou Brabcovou. Celkem se uskutečnilo 7 pracovních schůzek. 

2. Satelitní účastníci s různým typem účasti, kteří se z různých důvodů nezúčastňovali 
všech 7 setkání. Tím pádem se jednalo o ne zcela zasvěcené a pasivnější účastníky. Na 
jejich práci je možné doložit evidenci postupu práce skupiny v tomto roce a doložit na 
nich některé dílčí postupy či případná rizika strategické práce.  

V předchozích třech projektech, dotovaných granty MK, se pracovní skupiny Komory 
edukačních pracovníků Rady galerií České republiky zaměřovaly na zmapování podmínek 
k edukační práci - sumarizaci materiálně technického zabezpečení tj. např. na 
kvalifikaci vybavení edukátorského pracoviště, existenci samostatného ateliéru či prostoru 
pro edukační práci, zdroje financování edukační práce nebo vlastní vzdělání galerijních 
edukátorů. V kvalitativní části průzkumů byly pak vyhodnoceny programy v jednotlivých 
galeriích a muzeích umění a sjednocena základní terminologie z oboru edukace v galeriích a 
muzeích umění. 

Poslední projekt realizovaný v roce 2016 Vytvoření zásad prezentace a popularizace 
movitého kulturního dědictví v galeriích pak směřoval zejména k sumarizaci způsobů práce 
s návštěvníky s handicapem a na definování základní terminologie a rozdělení skupin 
handicapu a znevýhodnění v souladu s lékařskou a psychologickou terminologií. S těmito 
specifickými cílovými skupinami galerie a muzea umění běžně nepracují jako se školami a 
individuálnímu návštěvníky, proto bylo třeba definovat i specifika práce s těmito skupinami i 
podmínky, které jsou pro práci s těmito návštěvníky nezbytné. 

Z této metodiky vyšla pracovní skupina v roce 2017 při zpracování individuálních strategií 
vzdělávací činnosti pro konkrétní galerie, jejichž edukační pracovníci se zapojili do práce 
jádrové skupiny projektu. Na základě principů metodiky z roku 2016 bylo možné rozšířit 
okruh prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví v galeriích tak, aby pokrýval 
všechny návštěvníky, kteří galerie a muzea umění navštěvují, a zároveň identifikoval 
skupiny, které navštěvují tyto instituce pouze jednorázově a které je nenavštěvují z různých 
příčin vůbec. 

V rámci projektu Vytvoření střednědobých strategických plánu pro práci s různými cílovými 
skupinami, včetně všech druhů handicapu, v muzeích umění byly podrobně zkoumány 
všechny skupiny návštěvníků se specifickými potřebami, a to z pohledu četnosti spolupráce, 
dosavadní nabídky, potenciálu a limitů a spolupráce s těmito skupinami, konkurenčního 
prostředí v místě, případně i regionu, a strategie další spolupráce včetně způsobu plnění. 
Tím byla získána podrobná data, která nebyla doposud v takovém rozsahu v muzejní sféře 
souhrnně získávána. 

U každé cílové skupiny jsme si určili, jakým způsobem ke všem přistupovat, abychom data a 
zvolené prostupy byli schopni vzájemně mezi sebou porovnávat. To znamená, že bylo třeba 
shromáždit některá hloubková data z oblasti edukační práce, která se do této doby 
v galeriích a muzeích umění nesbírala ani pro zřizovatele, ani pro výroční zprávy, ani pro 
NIPOS. Většina evidenčních a pokladních systémů institucí není nastavena na sledování 
návštěvnosti z hlediska cílových skupin. Zpětný sběr chybějících dat byl velmi náročný. 
Potřebné údaje bylo nutno dohledat, dopočítávat a vzájemně porovnat z různých evidencí. 
Všechny argumenty jsou tak podloženy relevantními daty, která jsou metodicky jednotná pro 
všechny cílové skupiny ve všech zpracovávaných edukačních strategiích. Vytvořili jsme tak 
přístup, který umožní v budoucnu lépe sledovat vývoj práce s jednotlivými cílovými 
skupinami v institucích i pro potřeby zřizovatelů (pokud se rozhodnou tuto metodiku 
přijmout). 
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V oblasti galerií a muzeí umění žádné samostatné strategie pro vzdělávací činnost neexistují. 
Pro jejich provázanost se strategickými rozvojovými dokumenty veřejné správy bylo potřeba 
prostudovat, a následně i do jednotlivých vzdělávacích strategií včlenit validní odkazy ke 
strategickým dokumentům v oblasti kultury a vzdělávání na úrovni měst, krajů i celé 
republiky. Tím, že členové pracovní skupiny pracují v galeriích a muzeích umění v různých 
krajích, bylo možné porovnat v těchto oblastech celou řadu strategických dokumentů.   

Skupina si musela osvojit zejména jazyk, formulace a logiku těchto dokumentů, které 
doposud ve své práci nevyužívala. Klíčové bylo seznámení s Dlouhodobými záměry 
vzdělávací soustavy kraje, Strategií rozvoje kraje nebo města, v němž instituce sídlí. Tento 
cíl byl sledován se záměrem využít v budoucnu zpracované strategie jako přílohu o žádání 
prostředků z vícezdrojového financování a prokázat návaznost na plnění cílů poskytovatele 
finanční podpory. 

Závažnou překážkou se ukázala skutečnost, že pro účely této analytické části, tj. zpracování 
vnějších dat, jimiž jsou:  

− relevantní strategické rozvojové dokumenty veřejné správy; 

− data o struktuře a rozložení cílových skupin v rámci vzdělávací soustavy v okruhu 
působnosti a dopravní dostupnosti a jejich porovnání s dosavadní činnosti (tj. zhodnocení 
dopadu vzdělávací a volnočasové činnosti galerie na jednotlivé cílové skupiny v průběhu 
uplynulých pěti let. 

Nebylo možné řadu potřebných údajů a dat dohledat. Protože však byla pro potřeby 
analytické části nezbytná, nezbývalo než vše spočítat a dohledávat z dalších nepřímých 
zdrojů. To bylo také hlavní příčinou, že se do výsledné podoby podařilo dopracovat pouze tři 
modelové strategie. Další zůstaly v rozpracované podobě a podle zájmu konkrétních institucí 
budou dokončeny při individuálních konzultacích v roce 2018. 

Vzhledem k objektivní obtížnosti zjišťování řady dat, práce na strategiích vzdělávací činnosti 
byla dokončena až v samém závěru kalendářního roku, proto se nepodařilo v roce 2017 
uskutečnit prezentace výsledků projektu a plánovaný závěrečný seminář. O tomto faktu bylo 
Ministerstvo kultury informováno dopisem ze dne 2. 10. 2017.  Z tohoto důvodu byla také 
vrácena na účet ministerstva částka 36.500,- Kč. 

Zpráva o tom, s jakými problémy jsme se při zpracování strategií vzdělávací činnosti 
setkávali, a zejména o problémech při shromažďování dat v galeriích a muzeích umění, byla 
přednesena na sněmu Rady galerií České republiky. V roce 2018 po ukončení projektu 
plánujeme na náklady Rady galerií České republiky uspořádat závěrečný seminář pro 
zájemce ze všech uvedených cílových skupin projektu. Pro tento seminář byl připraven 
adresář kontaktů pro jednotlivé cílové skupiny. 

Výsledky práce na vytvoření střednědobých strategických plánů pro práci 
s různými cílovými skupinami včetně všech druhů handicapů v muzeích umění 

Každý z členů jádrové pracovní skupiny RG ČR v rámci přípravy svého strategického plánu 
zformuloval rozvojový dokument pro jednotlivé cílové skupiny, s nimiž galerie systematicky 
pracuje. V rámci seminářů byla zpracována jednotná typologie cílových skupin, která využila 
práce s předchozích let (typologie znevýhodněných skupin) a z tvorby dotazníkových šetření. 
Cílové skupiny byly shodně pro celou skupinu sjednoceny do 4 kategorií (vzdělávací 
soustava, mimoškolní aktivity a celoživotní vzdělávání, individuální návštěvníci a skupiny se 
specifickými potřebami). 

Jednotliví členové pracovní skupiny zjišťovali aktuální data nezbytná pro zpracování edukační 
strategie podle konkrétní situace v místě působení edukačního pracoviště, příslušných 
městských a krajských strategií rozvoje, vzdělávacích a kulturních strategií, konkurenčních 
subjektů apod. Pracovní skupina zpracovala i konkurenční prostředí u jednotlivých cílových 
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skupin, které je v řadě případů nezanedbatelné. Zejména v případě školních skupin čelí 
instituce velké konkurenční nabídce. 

Zároveň byly zkoumány v rámci časových možností standardy dostupnosti galerií a muzeí 
umění, a to zejména teritoriální dostupnost. Tato zkoumání přinesla překvapivá data o 
vztahu mezi teritoriální dostupností a programovou nabídkou instituce, kde se ukazuje, že 
pokud je vzdělávací program pro školy atraktivní, nehraje vzdálenost takovou roli. 

Dalším pozitivním zjištěním, které se vztahuje k Programu pro kulturu Rady Evropy, je, že 
z identifikovaných 36 cílových skupin, kterými se pracovní skupina zabývala v různých 
stupních intenzity spolupráce – pravidelná, jednorázová, doposud nenavázaná - se zjistilo, že 
zpracovatelé finálních strategií cíleně spolupracují s většinou z těchto cílových skupin, a 
s některými (vzdělávací soustava) systematicky. 

Všechna data, která byla v průběhu projektu získána, budou sdílena v rámci Komory 
edukačních pracovníků Rady galerií České republiky, a dále s nimi bude pracováno. Tři 
modelové strategie vzdělávacích činností v galeriích a muzeích umění budou dále sloužit pro 
zpracování dalších strategií.  

Metodické postupy, připravené v procesu práce (např. práce se strategickými dokumenty či 
přístup ke zpracování tabulek) budou edukátorky zapojené do projektu, a v případě zájmu se 
zřizovateli galerií, kterým tento projekt přináší nový – systematický – pohled na plnění 
koncepčních úkolů muzejní rozvojové koncepce do roku 2020 v oblasti edukační práce. sdílet 
s kolegy v rámci Komory edukačních pracovníků. Cíle projektu, se i přes důvody uvedené v 
této zprávě, podařilo z velké části splnit. 

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ A PROPAGACE SBÍRKOVÝCH FONDŮ GALERIÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY PROSTŘEDNICTVÍM REGISTRU SBÍREK VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A 
MUZEJNÍCH AUTORIT 

Dílčí projekt RG ČR pro rok 2017 

Hlavními cíli projektu bylo zpřístupňování a propagování bohatství sbírkových fondů galerií a 
muzeí umění v České republice prostřednictvím Registru sbírek výtvarného umění a 
odborných certifikovaných informací o osobnostech oboru výtvarného umění prostřednictvím 
Muzejních autorit. 

Zvyšovat informovanost odborných pracovníků v galeriích o využití Registru sbírek 
výtvarného umění a Muzejních autorit v jejich odborné práci. Propagovat Registr sbírek 
výtvarného umění a databázi Muzejních autorit veřejnosti jako volně přístupné a 
garantované zdroje ověřených dat z oboru výtvarné umění. 

Dále: 

− rozšiřovat počet záznamů o sbírkových předmětech v Registru sbírek výtvarného umění 

− implementovat nová pravidla RDA do stávajícího systému Muzejních autorit 

− rozšiřovat počet záznamů o osobnostech oboru výtvarného umění v Muzejních autoritách 

− budovat databázi Muzejních autorit jako nástroje přispívajícího k jednotnosti a správnosti 
sbírkové dokumentace. 

Spolupráce na projektu 

Rada Galerií ČR 

Jiří Jůza / vedoucí projektu 
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Vlaďka Mazačová / koordinátorka projektu, supervize záznamů MA, kontrola nově 
vkládaných dat do Registru 

Hana Larvová, Anna Vykoukalová, Pavlína Pyšná, Marta Perůtková, Gabriela Elebelová, Alena 
Uxová, Magda Nešlehová / Editorky MA 

CITeM 

− Zajištění provozu Registru sbírek výtvarného umění 

− Vkládání nových dat do Registru 

− Zajištění provozu databáze Muzejních autorit 

Cosmotron /systém ARL 

− Implementace pravidel RDA do systému Muzejních autorit 

− Hromadná harmonizace záznamů MA 

Národní knihovna, oddělení Národních autorit 

− Supervize záznamů Muzejních autorit 

− poradenství 

Registr sbírek výtvarného umění 

Ke konci roku 2017 obsahoval 208 318 záznamů. V roce 2017 dodaly do Registru nová nebo 
aktualizovaná data tyto instituce: 

− Moravská galerie v Brně – 816 záznamů – bibliofilie 

− Západočeská galerie Plzeň – 5 463 záznamů 

− GASK Kutná Hora – 8117 záznamů / 384 záznamů dlouhodobých zápůjček 

− Galerie moderního umění Hradec Králové - 9295 záznamů 

− Muzeum umění Olomouc – 14 066 záznamů 

− Některá z těchto dat se v současnosti ještě doplňují 

Tabulka Instituce – probíhá kontrola a aktualizace údajů v tabulce 

Tabulka Autoři – pracovní a již se dále nepodporuje 

Muzejní autority 

V průběhu let  2016 - 2017 přistoupila Národní knihovna k zavedení nových mezinárodních 
katalogizačních pravidel RDA (Resource Description and Access). Záznamy v Národních 
autoritách byly tedy rozšířeny o další pole – informace, která je třeba implementovat do 
Muzejních autorit. Protože Muzejní autority tato pole již obsahuje, ovšem v jiných polích, 
která se netransportují do Národních autorit, bylo v r. 2017 započato s úpravou klienta pro 
tvorbu Muzejních autorit dle těchto pravidel a proškolení editorů MA. 

− Celý rok probíhala školení a testování databáze 

− Proběhla hromadná harmonizace záznamů 

− Průběžná oprava chyb způsobených strojovou harmonizací 

− Revize všech starých záznamů a jejich úprava podle pravidel RDA 

− Tvorba nových záznamů 
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Seminář Jihlava 5. 6. 2017 

Návrh kompletní implementace pravidel RDA do systému Muzejních autorit 

Viz příloha 1a,b 

Sněm Rady galerií ČR 15.–16. 11. 2017, Galerie moderního umění Hradec Králové 

Zpráva o stavu Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit 

Viz příloha 2 

Seminář, Litomyšl, 4.–5. 12. 2017 

Stav implementace pravidel RDA, aktualizace certifikované metodiky, aktualizace manuálu 
na práci s nástroji ARL 

viz příloha 3a,b 

Zpráva o činnosti komory ředitelů Rady galerií ČR za rok 2017 

Podklady pro výroční zprávu za rok 2017 

Komora ředitelů se v roce 2017 zabývala 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 v průběhu roku 2017, komora 
ředitelů připravovala podklady pro část s pracovním názvem Management. K souhrnným 
podkladům ze všech tří komor probíhala v roce 2017 diskuse a byly provedeny závěrečné 
úpravy s cílem připravit ucelenou finální verzi, která by byla podkladem pro jednání s 
Asociací muzeí a galerií a s  Ministerstvem kultury ČR. Komora ředitelů se na svém jednání 
dne 1. června 2017 seznámila také s návrhem AMG na registraci a akreditaci muzeí a galerií. 
Současně byla připravena testovací dotazníková podoba návrhu Rady galerií, dotazník byl 
rozeslán všem členským galeriím pro ověření stanovených kritérií.  

Komora ředitelů dále věnovala pozornost povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv 
podle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Komora ředitelů se dohodla na doporučení 
anonymizovat některé údaje ve výpůjčních smlouvách (především údaje o místu a termínu 
konání výstavy), zveřejňovány nebudou také seznamy zapůjčených sbírkových předmětů.  

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, část změn, které se nepodařilo prosadit v roce 
2016, byla schválena v letošním roce.  

Komora ředitelů se zabývala komisním prodejem publikací a dalších předmětů v souvislosti 
se zavedením elektronické evidence tržeb. Komisní prodej v příspěvkových organizacích není 
v právních předpisech jednoznačně upraven, rozhodující je stanovisko příslušného finančního 
úřadu. Většina členských galerií proto komisní prodej ukončila nebo hledá jiné možnosti 
(např. odkoupení publikací od vydavatele a jejich další prodej).  
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Komora ředitelů se věnovala také problematice evidence sbírek, dalším využíváním 
programu Demus, muzea a galerie v některých krajích přecházejí na aplikaci Museion. 
S evidencí sbírek také souvisí připravovaný e-goverment (evidence sbírek v jednotném 
programu pro všechny sbírky zapsané v CES, propojení na Europeanu a další systémy, 
možnosti prezentace sbírek, centrální úložiště).   

Vzhledem ke značenému zaneprázdnění některých ředitelek a ředitelů, především těch, kteří 
současně působí ve vedení RG a z toho pro ně vyplývají další časově náročné povinnosti, se 
komora ředitelů sešla jen jednou, 1. června 2017 v Galerii hlavního města Prahy (edukační 
centrum, Colloredo-Mansfeldský palác), pro vzájemnou komunikaci se osvědčila e-mailové 
konference, popř. telefonické nebo příležitostné osobní konzultace záležitostí, kterými se 
Komora ředitelů zabývala.  

Zpráva o činnosti Komory odborných pracovníků Rady galerií ČR v roce 2017  

V roce 2017 pracovala Komora odborných pracovníků v tomto složení  

− Daniela Růžičková – Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě  

− AJG Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. (nahradí Mgr. Dita Pfeferová ) 

− 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  

− Mgr. Ilona Staňková – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě  

− Mgr. et. MgA. Zdeňka Bílková - Galerie výtvarného umění Karlovy Vary  

− Mgr. Michal Lazorčík – Galerie Klatovy/Klenová - od sněmu v HK ( listopad 2017) 
zastupuje Mgr. Ladislavu Horňákovou.  

− 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  

− 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. Petra Mazáčová Ph.D. – Galerie moderního umění v Roudnici  

− Mgr. Marie Martykánová – Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti  

− Mgr. Ladislava Horňáková – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (předsedkyně – 
pro nemoc se v roce 2017 činnosti nezúčastnila) 

− Mgr. Sandra Baborovská/Mgr. Marie Foltýnová – Galerie hlavního města Prahy  

− Mgr. Nina Kuhnová – Městské muzeum a galerie Břeclav  

− Bc. Iveta Danko – Galerie Vysoké Mýto  
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− Mgr. Zuzana Tomanová – Galerie Litomyšl  

− Mgr. Robert Janás Ph.D – Muzeum města Brna  

− Museum Kampa  

− Muzeum umění a designu Benešov  

Jednání Komory odborných pracovníků RG ČR proběhlo v Galerií moderního 
umění v Hradci Králové v rámci Sněmu Rady Galerií  dne 16. 11. 2017  

− Byli představeni noví členové KOP: Iveta Danko (Galerie Vysoké Mýto ), Mgr. Dita 
Pfeferová (Alšova jihočeská galerie ), Mgr. Ilona Staňková (Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě ) 

− Mgr. Michal Lazorčík byl zvolen jako dočasný zástup za předsedkyní KOP Mgr. Ladislavu 
Horňákovu 

− Jednotliví členové KOP představili probíhající výstavní projekty ve svých institucích   a 
projekty, které připravují na rok 2018     

− Diskuze ohledně databáze Demus a o vzniku nových databázi  (Museion, Elvis) a jejích 
výhodách a nevýhodách v galerijním provozu 

− 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. 

− Zástupci KOP se účastnili seminářů a školení, týkajících se odborné problematiky a 
zvyšování kvalifikace pracovníků v galeriích, pořádaných Metodickým centrem v NG v 
Praze. ( seminář -  Registr smluv versus smlouvy o výpůjčce 8. 6., VII. Seminář z cyklu 
Mobilita sbírek, Sbírky v pohybu 2.,  který se bude konat ve čtvrtek 2. 11. 2017 ) 

− 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. 

Zpráva o činnosti Komory edukačních pracovníků Rady galerie ČR za rok 2017  

V roce 2017 pracovala Komora edukačních pracovníků v tomto složení: 

PhDr. Olga Kubelková – Galerie výtvarného umění Litoměřice (předsedkyně) 
Mgr. Lucie Haškovcová – Galerie hlavního města Prahy (místopředsedkyně) 
Bc. Klára Vetterová – Muzeum umění Benešov 
Mgr. et MgA. Barbora Svátková, Ph.D. – Muzeum města Brna 
Mgr. Tereza Machovcová – Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod 
Bc. Andrea Chrastinová – Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou 
Mgr. Romana Košutková Navrátilová – Galerie výtvarného umění Hodonín 
Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. – Galerie moderního umění v Hradci Králové 
Veronika Lochmanová – Galerie výtvarného umění Cheb 
Mgr. Pavlína Pitrová – Oblastní galerie Vysočiny Jihlava 
Mgr. Lenka Tóthová – Galerie umění Karlovy Vary 
Mgr. Eva Kulková, DiS. – Horácká galerie Nové Město na Moravě 
Mgr. Marek Šobáň, Ph.D. – Muzeum umění Olomouc 
Mgr. Jana Sedláková  – Galerie výtvarného umění v Ostravě 
Mgr. Pavlína Široká – Východočeská galerie Pardubice 
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Mgr. Marcela Štýbrová – Západočeská galerie Plzeň 
Mgr. Karin Vrátná Militká – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře 
Mgr. Dalibor Blažek – Rabasova galerie Rakovník 
MgA. Lucie Kabrlová – Galerie moderního umění Roudnice nad Labem 
Mgr. Kateřina Kamrlová – Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště 
MgA. Martin Čada – Krajská galerie výtvarného umění Zlín 
MgA. Petra Kašková -  Oblastní galerie Liberec 
Mgr. Veronika Mesnerová - Galerie výtvarného umění v Náchodě 
Bc. Vlasta Hrabětová – Galerie Klatovy/Klenová 
Bc. Iveta Danko – Městská galerie Vysoké Mýto 
Mgr. Michaela Brábníková - Památník Lidice 
Mgr. Tereza Jiroušková – Městská galerie Litomyšl 
Mgr. Eliška Pýchová - Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových 
Mgr. Jana Kyšová – Městské muzeum a galerie Břeclav 
 
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 zdrojem neopakovatelných zážitků a inspirace 
a také významnou výměnou zkušeností. V roce 2017 se tak uskutečnila celkem 
dvě dvoudenní setkání. V červnu 2017 se konalo setkání členů KEP v Galerii 
moderního umění v Hradci Králové, v říjnu v Muzeu umění Olomouc. 
 
 
 
Setkání KEP v Galerii moderního umění v Hradci Králové, červen 2017 (26.–27. 6. 
2017) 
 
Součástí programu dvoudenního setkání KEP v Hradci Králové byla mj. poutavá a zajímavá 
komentovaná prohlídka nově zrekonstruované budovy GMU s ředitelem galerie, PhDr. 
Tomášem Rybičkou. Hlavní náplní setkání KEP byla prezentace edukačních aktivit GMU, která 
zahrnovala teoretickou i praktickou část. Členové KEP se aktivně zapojili např. do zajímavé 
úvodní výtvarné etudy a do edukačního programu k velké monografické výstavě Zorky 
Ságlové, byla pro ně připravená interaktivní prohlídka vybraných uměleckých památek 
v centru Hradce Králové (tato prohlídka zahrnovala prvky edukace) i doprovodný „open air“ 
program, který byl součástí divadelního festivalu v Hradci Králové, a prohlídka Labyrintu 
Divadla Drak. Celý tento přínosný a inspirativní program za GMU připravila se svými kolegy 
hlavní galerijní edukátorka Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. 
 
Setkání KEP v Muzeu umění v Olomouci, říjen 2017 (30.–31. 10. 2017) 
 
V rámci dvoudenního setkání KEP v Olomouci jsme navštívili obě budovy Muzea umění – tzn. 
Arcidiecézní muzeum v Olomouci u Dómu sv. Václava a Muzeum moderního umění 
v Denisově ulici. Na úvod bylo představeno Edukační oddělení MUO. Dále následovala 
samostatná prohlídka stálé expozice s názvem „Ke slávě a chvále/Tisíc let duchovní kultury 
na Moravě II“ s praktickým využitím aplikace „Sen biskupa Karla“, což je velký projekt MUO 
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(zapojení nových médií do galerijní edukace), tento projekt byl poté i podrobněji teoreticky 
prezentován. První den byl zakončen přímo v ulicích a exteriérech města interaktivní hrou 
s názvem „Přes zlaté kostky na cestě“ (doprovodný program k výstavě „Olomoucká 
synagoga“). Hlavním bodem programu druhého dne byla interaktivní komentovaná prohlídka 
výstavy „Jozef Jankovič: Plynutí času“. Doprovodnou akcí se stala prohlídka nových prostorů 
olomouckého Divadla na cucky. Tento kvalitní a podnětný program kompletně připravil tým 
Edukačního oddělení MUO pod vedením Mgr. Marka Šobáně, Ph.D. 
 
Rádi bychom tímto poděkovali 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. 
 
Grantové projekty – vzdělávací strategie 
 
Na grantové projekty a pracovní skupiny Komory edukačních pracovníků navázal v letošním 
roce projekt vzdělávací strategie. Skupinu vedla PhDr. Alexandra Brabcová. Výzkum navázal 
na již uskutečněné projekty z let 2014–2016 Standardizace edukačních činností I. + II. 
(téma: personální a materiálně-technické aspekty edukačních činností, analýza edukačních 
činností), Práce s návštěvníky se specifickými potřebami. Zázemí pro pracovní skupinu k 
projektu vzdělávací strategie poskytla opět Galerie hlavního města Prahy v jejím edukačním 
centru v Colloredo-Mansfeldském paláci v Praze. Do pracovní skupiny se aktivně zapojili 
edukátoři z devíti členských galerií RG ČR (Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Liberec, 
Litoměřice, Roudnice nad Labem, Kutná Hora, Plzeň a Praha-GHMP). Cílem a smyslem bylo 
vytvoření vzdělávací strategie přímo koncipované na míru pro konkrétní zapojené instituce – 
a to na období pěti let (2018 - 2022). Zároveň by tyto strategie měly sloužit jako vzor pro 
edukátory z ostatních institucí. Konalo se celkem šest celodenních seminářů. Do finální 
úrovně strategie dopracovaly tři instituce (Galerie hlavního města Prahy, GASK Kutná Hora a 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích), tyto tři strategie byly v tištěné i 
elektronické formě odevzdány na Ministerstvo kultury ČR, poskytovateli grantu. Jedna 
strategie byla téměř dokončená a byla k dispozici k nahlédnutí (Oblastní galerie Liberec). 
 
Vize pro další období: 
 prodiskutovat nové podněty a návrhy na další možné smysluplné projekty 

KEP 
 zhodnotit práci KEP za 13 let její existence 
 pokračovat v setkáních KEP v jednotlivých členských galeriích (cca 2-4 

setkání ročně)  
 postupně zavést do organizační struktury galerií již oficiálně uznanou a 

schválenou pozici „edukátor v kultuře“ (nová pozice v katalogu prací, 
schválená MPSV ČR) 

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

 být inspirací i pro nečlenské organizace RG, se kterými na různých 
úrovních spolupracujeme a jejichž pracovníci se našich setkání také 
účastní, stejně tak jako i pro pracovníky muzeí a dalších organizací, které 
se zabývají prezentací výtvarného umění 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S. ZA ROK 2017 

1. Účetní závěrka 

1.1. Rozvaha k 31. 12. 2017 

1.1.1. Aktiva: 

Účet 132 Zboží na skladě ve výši 55 155,24 Kč 

přestavuje  evidované publikace. Z  toho „Sborník“ ve finančním vyjádření 
částku 17 507,84 Kč  a „Katalog“ 37 647,40 Kč.  Ve sledovaném roce došlo 
k ponížení stavu zásob „Sborníku“ odepsáním o částku 3 444,50 Kč.  

Účet 221 Bankovní účet vedený UniCredit Bank 

Konečný zůstatek prostředků na běžném účtu činí 461 065,04 Kč.  Roční 
obrat příjmové strany činil 780 237,64 Kč, obrat výdajové strany 
758 193,14 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  279 200,- Kč. Příspěvky byly 
komplet  v roce 2017 uhrazeny, tento účet k 31. 12. 2017 vykazuje nulový 
zůstatek. 

Zůstatek aktiv k k rozvahovému dni: 516 220,28 Kč 

1.1.2. Pasíva: 

Účet 321 Dodavatelé 

Obraty strany MD byly  totožné s obraty na straně DAL ve výši 315 735,- 
Kč. Veškeré závazky byly hrazeny v řádných termínech, účet dodavatelé 
má zůstatek 0. 

Účet 342 Přijaté zálohy 

Rozpis salda: placené ČP na rok 2018 ve výši 20 800,- Kč od Městské 
galerie Litomyšl a Lidické galerie 

Účet 331 Zaměstnanci 

Konečný zůstatek ve výši 5 950,- Kč představoval odměnu z DPP v rámci 
projektu „Zpřístupňování a propagace sbírkotvorných fondů galerií ČR 
prostřednictvím registru sbírek“ za měsíc prosinec 2017, splatnou v lednu 
roku 2018. 

Účet 342 Ostatní přímé daně  

Zůstatek 1 050,- Kč se vztahuje k výše uvedené dohodě za měsíc prosinec, 
s povinností odvést tuto daň v lednu roku 2018.  

Účet 901 Vlastní jmění 

Počáteční zůstatek k 1. 1. činil 488 322,29 Kč. Během roku byl proúčtován 
HV roku 2016 ve výši – 702,01 Kč. Konečný stav vlastního jmění RG 
k 31. 12. představuje v peněžním vyjádření  částku 487 620,28 Kč. 
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Zůstatek pasív k rozvahovému dni:  515 420,28 Kč. 

 

 

1.2. Výkaz zisku a ztrát 

1.2.1. Výnosy 

Výnosy roku činily celkem 722 937,67 Kč a skládaly se ze 2 dotací MK ČR 
v celkové výši 443 500,- Kč, členské příspěvky dle stanov činily 279 200,- Kč 
a úroky běžného účtu činily 237,64 Kč. 

1.2.2. Náklady 

Náklady Rady galerií ČR ve sledovaném roce činily 722 137,64 Kč. Z této 
výše bylo 88% nákladů použito na financování stěžejních projektů roku 
2017. Zbývajících 12% nákladů bylo provozního charakteru. 

Struktura nákladů byla následující: 

− Mzdové náklady činily 396 800,- Kč 

− Spotřeba služeb ve výši 268 476,- Kč 

− Poskytnuté členské příspěvky 50 000,- Kč  

− Odpis publikací 3 444,50 Kč 

− Bankovní a správní poplatky 3 417,14 Kč 

1.2.3. Výsledek hospodaření 

Hospodářským výsledkem sledovaného roku byl zisk ve výši 800,00 Kč. 
Rozpočty a financování projektů byly v souladu, zde nevznikl žádný rozdíl. 
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. „Zpřístupňování a propagace sbírkotvorných fondů galerií ČR prostřednictvím 
registru sbírek výtvarného umění a muzejních autorit“. 

Struktura projektu a jeho vyúčtování je následující: 

Celkový objem finančních prostředků tohoto projektu činil 400 800,- Kč. 

Po příjmové stránce byl projekt v podstatné výši 280 000,- Kč zajištěn dotací 
Ministerstva kultury ČR. Tato dotace představovala 69,86 % krytí nákladů. RG ČR 
se podílela na tomto projektu vlastními zdroji částkou 120 800,- Kč, což 
představuje dofinancování zbylých 30 %. 

Po nákladové stránce projekt spotřeboval mzdové náklady ve výši 305 800,- Kč. 
Uzavřeno bylo 10 dohod o provedení práce. V kapitole služeb bylo spotřebováno 
95 000,- Kč. 

Výnosy byly rovny nákladům. 

2.2. Druhý projekt s názvem „Vytvoření střednědobých strategických plánů pro práci 
s různými cílovými skupinami, včetně všech druhů handicapu v muzeích a 
galeriích“ spotřeboval celkový objem finančních prostředků v částce 234 500,- Kč. 

Neinvestiční dotace Ministerstva kultury na tento projekt činila 163 500,- Kč a 
kryla 70 % celkových nákladů projektu. Dofinancování RG ČR ve výši 30 % z 
vlastních zdrojů představuje 71 000,- Kč. 
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V rámci tohoto projektu bylo spotřebováno na služby 143 500,- Kč, mzdové 
náklady dosáhly výše 91 000,- Kč . V rámci tohoto projektu bylo uzavřeno 8 dohod 
o provedení práce. 

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 2017 

3.2. Schvaluje hospodářský výsledek roku 2017 – zisk ve výši 800,00 Kč  

 

Zpráva Kontrolní komise Rady galerií České republiky, z. s. o hospodaření a své 
činnosti v roce 2017 

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

− Kdykoliv nahlížet do vedení účetnictví Spolku a provádět kontroly správnosti jeho vedení,  

− Uskutečňovat revize vyúčtování výnosů a nákladů Spolku 

− Provádět kontroly účetních závěrek 

− 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 2017 s těmito výsledky: 

Revize vyúčtování výnosů a nákladů RG ČR za rok 2017 

Zjištění: 

Výnosy činily celkem 722 937,64 Kč a byly tvořeny z: 

− 61,35 % dotacemi MK ČR na projekty daného roku 

− 38,62% členskými příspěvky  

− 00,03% připsanými úroky na běžném účtu 

Náklady byly vynaloženy ve výši 722 137,64 Kč. Jejich struktura byla následující: 

88% nákladů bylo použito na financování stěžejních projektů roku 2017. Tyto projekty byly 
MK ČR včas a ve správné výši vyúčtovány. Ve vyúčtování nebylo shledáno závad. 

12% z celkové výše tvořily provozní náklady. Analýza těchto nákladů je následující: 

− Nejvyšší položku provozních nákladů představují pravidelně se opakující placené členské 
příspěvky ve výši 50 000,- Kč, z toho příspěvek Unii zaměstnavatelských svazů činil 45 tis. 
Kč, příspěvek  Asociaci „Modrý štít“ 5 000,- Kč.  

− Honorář za konzultace pro Alexandru Brabcovou činil 27 000,- Kč 

− Neprodané odborné publikace byly částečně umořeny do nákladů částkou 3 444,50 Kč 

− Bankovní poplatky včetně daně z úroků činily 3 417,14 Kč 

− Poštovné 2 741,- Kč 

Závěr:  
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KK konstatuje, že RG ČR hospodařila se svěřenými finančními prostředky hospodárně a 
v souladu se svým posláním. 

Kontrola účetní závěrky roku 2017 

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. 2017. Výkaz zisků a ztrát byl zpracován 
v předepsaném členění, tj. na činnosti hlavní a hospodářskou. 

− Daňová povinnost RG ČR v roce 2017 nevznikla.  

− Výsledkem hospodaření roku 2017 byl zisk ve výši 800,00 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 sledovaného roku 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, včetně dosaženého hospodářského výsledku 
schválit bez výhrad 

Kontrola placení členských příspěvků 

Zjištění: 

Rada Galerií ČR měla v roce 2017 celkem 33 členů, z toho 28 členských galerií a 5 
individuálních členů. Celkem byly pro rok 2017 předepsány a rovněž uhrazeny členské 
příspěvky ve výši 279 200,- Kč. 

Příspěvky byly předepsány v souladu s odsouhlasenou poslední aktualizací, vycházející 
z přepočteného počtu zaměstnanců členských galerií. 

Závěr: 

Kontrolní komise v předpisu a placení členských příspěvků neshledala závad. 

 

 

Výroční zprávu Rady galerií ČR, z. s. za rok 2017 zpracovali: Jiří Jůza, Jan Randáček, 
Magdaléna Boušková, Josef Fantura, Tomáš Rybička, Michal Lazorčík, Ladislava Horňáková, 
Olga Kubelková, Alexandra Brabcová, Lucie Haškovcová. 


