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ÚVOD ....................................................................................................................... 
 
Sborník materiálů, zpracovaných Radou galerií (převážně k problematice akreditace a 
stanovení standardů odborné činnosti ),  

Texty jsou řazeny chronologicky, v souvislosti s tím, jak byla jednotlivá zadání úkolů 
podpořena granty Ministerstva kultury ČR. To však může uživatelům příručky, kteří stáli 
vně celého procesu, poněkud znesnadnit orientaci v materiálu. Proto zde připojujeme 
několik vysvětlení na úvod.  

Standardizací odborné práce v muzeích se některé profesní odborné komunity ve světě 
zabývají již více než tři desítky let. Jako nejdůležitější inspirační zdroj pro českou praxi 
byl zvolen britský model, neboť slouží jako příklad i ostatním evropským zemím a 
rovněž z něj vychází v obdobné činnosti i The American Alliance of Museums (3). 
Pracovní skupina RG ČR, která se zabývá řešením této problematiky pro česká muzea 
umění , zpracovala základní dotazník, který v roce 2013 rozeslala všem členským 
galeriím a výstupy pro další práci zobecnila v souhrnném materiálu (5). V další 
navrhované etapě práce (1) bude přihlížet k dvěma základním modelům současné 
britské praxe, a to současnému celostátnímu modelu akreditace, administrovaném Arts 
Council England (4), a zároveň k jednomu staršímu výstupu v oblasti stanovení měřítek 
péče o sbírky paměťových institucí, který se pokouší zároveň nastolit kritéria základní, 
dobré a nejlepší praxe (2).  

Sborník je doplněn dvěma staršími materiály, a to Analýzou služeb a činností galerií pro 
21. století (7), která je první studií na toto téma, zpracovanou již v roce 2007. Metodické 
pokyny ke zpracování výroční zprávy z tohoto rámce poněkud vybočují (6) a jsou zde 
zařazeny z toho důvodu, že zpracování jednotné makety bylo doporučeno v závěrech 
Analýzy služeb jako nejvýznamnější nástroj pro komunikaci galerií o veřejných službách 
a  její zpracování bylo rovněž ve sledovaných letech podpořeno grantem MK ČR.  

Současná situace na poli vysoce odborných činností muzeí umění je ovlivňována třemi 
zásadními faktory. Jako všechny ostatní instituce placené z veřejných prostředků se 
muzea ocitají v pásmu veřejné služby, u níž je hodnocena její efektivita a přínos pro 
společnost. Právě snižující se objem finančních prostředků ve veřejné sféře vytváří tlak 
na hledání mechanismů pro jejich rozdělování. Pro muzea, a muzea umění zejména, to 
vytváří nesnadný úkol – komunikovat komplexní a vysoce odborný status této instituce 
ve společnosti.  

Profesní iniciativa britských muzeí (3) byla téměř před 35 lety iniciována z identických 
příčin, proto je možné zde nalézt inspiraci. Muzea umění, sdružená v Radě galerií, 
vykonávají svou činnost v kapitalismu a v době ekonomické krize, a je v jejich vlastním 
zájmu, aby si tuto skutečnost uvědomila. Úsilí, vložené do vytváření vlastního – profesně 
založeného – akreditačního systému by se jim mělo vrátit v možnosti ovlivnit ve svůj 
prospěch znění připravovaných zákonů - o veřejně prospěšných institucích, novely 
sbírkového zákona 122/2000 Sb. a nové Koncepce účinnější péče o movité kulturní 
dědictví na léta 2015-2020, které zpracovává MK ČR. Zároveň se Rada galerií  i její 
jednotlivé členské galerie mohou stát garantem standardů v oblasti péče o umělecké 
sbírky, jejich ochranu a interpretaci i pro ostatní sbírkotvorné instituce a instituce 
kulturně historického dědictví v rámci České republiky. 

Alexandra Brabcová, Dagmar Jelínková 
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DOPORUČENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO STANDARDIZACI PRO DALŠÍ 
POSTUP RG ČR V ROCE 2014 A NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH 
 
Dne 12. 3. 2014 se sešla pracovní skupina RG ČR pro Standardizaci práce se sbírkami v 
galeriích ČR a způsoby jejího měření a shrnula své dosavadní působení s následujícími 
doporučeními pro další činnost RG ČR.  V roce 2013 skupina pracovala ve složení PhDr. 
Alexandra Brabcová, PhDr. Alena Potůčková (GMU Roudnice), Mgr. Ladislava Horňáková 
(KGVU Zlín), PhDr. Jana Svobodová (MM Brna), Michal Lazorčík (GKK) a PhDr. Dagmar 
Jelínková (MC MVU). 
 
Do konce roku 2013 se podařilo provést dotazníkový průzkum aktuálního stavu 
členských galerií RG ČR, na jehož základě může Rada i pracovní skupina kvalifikovaným 
způsobem vést dialog o nastavení minimálních standardů odborné práce, a zpracovat 
závěrečnou zprávu, která směřuje problematiku standardů k vypracování oborového 
kodexu. Díky analýze zahraničních informací o procesu akreditace, zpracované dr. 
Brabcovou, jsme získali přehled o vývoji situace zejména v muzejnictví ve Velké Británii. 
Na základě překladů vybraných materiálů připravila pracovní skupina pro RG ČR 
kvalifikovaná doporučení postupů aplikovatelných na území ČR, které společně s touto 
zprávou předkládá předsednictvu RG k dalšímu využití a intenzivní interní diskusi.  
 
Standardizace a akreditace jsou v celé EU vzájemně provázané samořídící procesy 
muzejních profesionálních obcí, které vedou k lepšímu definování odborné práce a 
jejímu neustálému zlepšování. Neustále se snižující zdroje veřejné podpory pro správu 
movitého kulturního dědictví (jež vedly i evropské pracovníky muzeí k procesu 
akreditací a k profesionalizaci práce) a také zahájení diskuse o novelizaci sbírkového 
zákona č. 122/2000 Sb. nyní vedou i Radu galerií k tomu, aby se ujala své profesní 
metodické a expertní role na poli profesionalizace práce v galeriích – muzeích 
výtvarného umění a na základě inspirace úspěšnými zahraničními modely začala 
připravovat akreditační model v ČR. 
 
Přes zjištěné pozitivní zkušenosti s celým akreditačním procesem zejména ve Velké 
Británii se pracovní skupina domnívá, že nelze úplně přeskočit některé fáze, jimiž 
britský akreditační systém prošel v posledních třiceti letech, lze se však z něj poučit a 
vybrané postupy po úpravě převzít. Akreditační systém pro britská muzea se dopracoval 
k modelu, který je stále živý, reagující na aktuální změny, a vede k soustavnému 
zlepšování muzeí do něj zapojených. 
 

Pracovní skupina proto RG ČR doporučuje následující postup: 

 

1) V roce 2014 

● rozpracovat britský dotazník s názvem „Měřítka péče o muzejní, archivní a 
knihovní sbírky“ pro aktuální situaci sbírek výtvarného umění v ČR;  

● v pracovní skupině pro práci s veřejností, která zahájí svou činnost v roce 2014, 
zpracovat obdobný základní dotazník pro práci s veřejností v rámci sbírek výtvarného 
umění v ČR; 
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● jednat s MK ČR o roli RG ČR při formulaci standardů a akreditačních schémat pro 
sbírky výtvarného umění a jejím ukotvení v připravovaném dokumentu Koncepce 
účinnější péče o movité kulturní dědictví ČR od r. 2015; 

● jednat s AMG o sladění společného postupu v otázkách akreditace a standardů; 

● vydat tiskem všechny dosavadní závěry plynoucí z práce pracovních skupin RG ČR od 
r. 2007 (Analýza služeb a činností galerií pro 21. století) po současné překladové 
materiály k akreditačním modelům a data z dotazníkového průzkumu roku 2013. 

 

2) V roce 2015 

● připravit českou verzi komentáře pro práci s oběma dotazníky; 

● formulovat minimální české standardy v oblastech, kde britský akreditační materiál 
odkazuje na obecná pravidla definovaná jinými materiály  

● připravit interní modelový proces akreditace členských galerií RG ČR, který by v roce 
2016 v praxi ověřil a případně ještě vedl k úpravě navrhovaného akreditačního modelu 
pro muzea a jejich výtvarné sbírky v ČR  

● dále rozpracovávat britský akreditační model pro podmínky ČR, zejména zajistit 
aktuální akreditační dotazníky a možnost jejich převzetí v ČR, přímo kontaktovat „Arts 
Council England“. 
 

Pracovní skupina pro Standardizaci práce se sbírkami v galeriích ČR se domnívá, že 
navržený postup ušetří RG ČR řadu chybných nebo do slepé uličky vedoucích kroků a 
zároveň bude směřovat k nastavení českého systému, který bude flexibilní a povede 
k systematické profesionalizaci a zkvalitňování práce v galeriích – muzeích výtvarného 
umění. Takový trend je nezbytný, aby galerie získaly potřebné veřejné i soukromé 
dotace a zajistily tak udržitelný rozvoj muzejních sbírek a jejich interpretace pro 
veřejnost. Významně také přispěje k zachování profesní kontinuity a mezigeneračnímu 
předávání zkušeností v rámci našeho oboru. 
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Měřítka péče o muzejní, 

archivní a knihovní sbírky 
 

 
Okruhy kontrolních otázek pro 

vlastní hodnocení 

 
 

 

 

Měřítka péče o sbírky 2.0 (Benchmarks 2.0) 

 

Vydavatel: MLA (Modern Language Association, 2011) 

 

Editor: Alex Dawson, Standards Manager, Collections Trust  

Vydání publikace „Měřítka péče o sbírky“ (Benchmarks in Collection Care), verze 2.0, 
podléhá licenci Creative Commons Attribution ShareAlike Licence (CC BY SA 3.0, 
mezinárodní) Creative Commons Atribution-ShareAlike licence. 

 

V rámci této licence je jakýmkoli dalším stranám povoleno vytvářet nové verze 
stávajícího textu a/nebo jej doplňovat či jinak rozvíjet, a to i pro komerční účely, pokud 
bude v těchto nově vytvořených dílech uveden autor díla původního a pokud tato nová 
díla získají oprávnění k vydání za identických podmínek jako tato předloha. Všechna 
nová díla vycházející z této předlohy budou nositeli téže licence, tak aby jakékoli 
odvozeniny umožňovaly komerční využití.  

 

Vydavatelé a editoři stávající publikace vyvinuli veškeré úsilí, aby zajistili přesnost všech 
uvedených informací. Nemohou nicméně zaručit, že jsou obecně uznávané a platné, ani 
nést právní ani trestní odpovědnost za jakékoli následné chyby či naopak opomenutí a 
za důsledky z toho vyplývající. Produkty a služby, na něž tato publikace odkazuje, mohou 
být chráněny ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou svých 
respektivních vlastníků. Nakladatel a editoři si na tyto ochranné známky nečiní žádné 
nároky. 
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1. Strategie 

Strategie správy sbírek, vytvořená v kontextu prohlášení o poslání organizace, je prvním 
krokem ke kvalifikovanému rozhodování o péči a uchovávání sbírek a sbírkových 
předmětů. Cíle, plány a postupy zaměřené na péči o sbírky se od této strategie přímo 
odvíjejí. Tento rámec je v zájmu jeho zdokonalení v dlouhodobé perspektivě žádoucí 
průběžně revidovat. 

  

Sledovaná oblast Stav Komentář 
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1.1 Vaše organizace disponuje písemným prohlášením 
o svém poslání, které stanoví účel vaší organizace 
ve vztahu k vašim sbírkám a zahrnuje závazek 
uchovávání a péče o vaše sbírky. 

 
 

 
 

 
 

 

1.2 Vaše organizace disponuje písemnou Strategií 
správy sbírek nebo podobným platným oficiálním 
prohlášením, nebo souborem souvisejících 
strategií či prohlášení, která/které odráží/odrážejí 
stanovené poslání organizace a aktuální standardy 
péče o sbírky a týká/týkají se následujících oblastí: 

* Rozvoj sbírek  
* Informování o sbírkách  
* Přístupnost sbírek  
* Péče o sbírky a jejich restaurování  

Vaše strategie zahrnuje právní, statutární a etické 
požadavky, od nichž se odvíjí správa vaší sbírky. 
Pokud vaše organizace platnou Strategií správy 
sbírek pokrývající výše uvedené oblasti 
nedisponuje, je součástí vašeho programu ji 
vytvořit.   

 
 

  
 

 
 

 

1.3 Vaše organizace disponuje nějakými písemnými a 
platnými cíly, plány a postupy sloužícími na 
podporu Strategie správy sbírek, nebo programem 
k jejich vytvoření. Oblast vašich plánů zahrnuje 
Pohotovostní plán připravenosti na rizikové a 
mimořádné situace, nebo máte v programu jej 
vytvořit. 

 
 

 
 

 
 

 

1.4 Vaše organizace jasně definovala jednotlivé role, 
zodpovědnost a povinnosti vztahující se 
k zavádění cílů, plánů a postupů při správě sbírek, 
s nimiž jsou při zaškolení seznamován veškerý 
nový personál i dobrovolníci. 

 
 

 
 

 
 

 

1.5 Jste schopni směrovat své zdroje (finanční, lidské, 
technologické) na podporu zavádění vaší Strategie 
správy sbírek.  

 
 

 
 

 
 

 

1.6 Potřeby týkající se školení personálu a zvyšování 
jeho povědomí v oblasti péče o sbírky jsou 
pravidelně řešeny a vaše organizace identifikovala 
zdroje pro školení související s péčí o sbírky. 
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Sledovaná oblast Stav Komentář 

 ano čás 
tečn
ě 

ne  

Z
ák

la
d

n
í 

p
ar

am
et

ry
: 1

. S
tr

at
eg

ie
 

 

1.7 Vaše organizace ve všech aspektech péče o sbírky 
pravidelně konzultuje kvalifikovaného 
restaurátora nebo poradce v této oblasti, a váš 
veškerý personál i dobrovolníci si jsou vědomi 
kompetencí vyžadovaných pro péči o sbírky. 

 
 

 
 

 
 

 

1.8 Vaše organizace může zaručit, že jakékoli 
dodavatelské práce v oblasti restaurování 
sbírkových předmětů jsou poskytovány 
profesionálně akreditovaným restaurátorem a že 
vaše náborová praxe tuto skutečnost jasně 
reflektuje. 

 
 

 
 

 
 

 

1.9 Veškerému personálu, který se podílí na 
činnostech souvisejících s péčí o sbírky, včetně 
restaurování, je poskytnut popis práce, její 
písemné specifikace a náležité smlouvy. 
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1.10 Vaše organizace disponuje písemnou Strategií 
správy sbírek nebo podobným platným oficiálním 
prohlášením, nebo souborem souvisejících 
strategií či prohlášení, která/které odráží/odrážejí 
stanovené poslání organizace a aktuální standardy 
péče o sbírky a týká/týkají se následujících oblastí: 
* Rozvoj sbírek  
* Informování o sbírkách  
* Přístupnost sbírek  
* Péče o sbírky a jejich restaurování  
nebo sestávají ze souvisejících strategií 
pokrývajících stejné tematické okruhy. 

Vaše strategie zahrnuje právní, statutární a etické 
požadavky, od nichž se odvíjí správa vaší sbírky. 

 
 

 
 

 
 

 

1.11 Vaše celková Strategie správy sbírek je založena na 
psaných cílech, plánech a postupech, které 
vycházejí z výsledků pravidelného vyhodnocení 
sbírek.  

 
 

 
 

 
 

 

1.12 Ve vaší organizaci pracují lidé zodpovědní za 
implementaci vašich cílů, plánů a postupů 
vztahujících se k vašim aktivitám souvisejícím se 
správou sbírek. 

 
 

 
 

 
 

 

1.13 Vaše organizace poskytuje informace o postupech 
týkající se péče o sbírky veškerému personálu, a to 
ve formě pravidelných praktických školení, 
vydávání literatury a interních směrnic, a všem 
zaručuje trvalý profesní rozvoj a specializaci.  

 
 

 
 

 
 

 

1.14 Ve vaší organizaci pracuje kompetentní osoba 
s praxí v oblasti restaurování a uchovávání 
sbírkových předmětů, která zodpovídá za péči o 
sbírky a zajišťuje, aby veškerou činnost týkající se 
správy sbírek vykonávali vyškolení a kompetentní 
pracovníci. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 10 

 

Sledovaná oblast Stav Komentář 
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1.15 Personál zodpovědný za uchovávání sbírkových 
předmětů je ve vaší organizaci součástí týmu 
vydávajícího zásadní rozhodnutí. 

 
 

 
 

 
 

 

1.16 Vaše organizace pravidelně reviduje své stanovené 
poslání, aby zajistila, že odpovídá povaze a rozsahu 
vašich sbírek i vaší činnosti a službám. 

 
 

 
 

 
 

 

1.17 Vaše organizace v oblasti strategických rozhodnutí 
pravidelně konzultuje personál zodpovědný za 
uchovávání sbírkových předmětů.  

 
 

 
 

 
 

 

1.18 Vaše organizace pravidelně reviduje svou Strategii 
správy sbírek a své cíle, plány a postupy, aby 
zajistila, že odpovídají stanovenému poslání 
organizace, povaze a rozsahu vašich sbírek i vaší 
činnosti a službám.  

 
 

 
 

 
 

 

1.19 Při revidování vaší Strategie správy sbírek vaše 
organizace zároveň pravidelně vyhodnocuje 
právní, statutární a etické požadavky, od nichž se 
odvíjí správa vašich sbírek. 

 
 

 
 

 
 

 

1.20 Ve vaší organizaci pracuje osoba, jejíž 
zodpovědností je hodnotit míru plnění vaší 
Strategie správy sbírek a jejích základních cílů, 
plánů a postupů a která zároveň doporučuje 
možnosti jejich zdokonalení. 

 
 

 
 

 
 

 

1.21 Vaše organizace pravidelně reviduje zdroje 
potřebné k implementaci vaší Strategie správy 
sbírek a vašemu řídícímu orgánu doporučuje 
možnosti jejího dalšího rozvoje. 

 
 

 
 

 
 

 

1.22 Vaše organizace pravidelně identifikuje a reviduje 
potřeby dalšího školení personálu a opatření 
spojená s péčí o vaše sbírky, a to jako součást 
vašeho plánovacího cyklu. 

 
 

 
 

 
 

 

 

2. Budovy  

Vhodně konstruované, bezpečné a udržované budovy jsou zásadní pro ochranu a uchovávání 
sbírek a sbírkových předmětů.  
 

 

Sledovaná oblast Stav Komentář 
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Infrastruktura     

2.1 Všechny budovy, v nichž jsou uchovávány sbírky, 
mají pevnou a masivní konstrukci a všechna 
podlaží mají odpovídající a bezpečnou nosnost. 

 
 

 
 

 
 

 

2.2 V budovách, v nichž jsou uchovávány sbírky, se 
provádí pravidelné kontroly, při nichž jsou ihned 
identifikována a vyhodnocena veškerá potenciální 
ohrožení sbírek, způsobená například protékáním 
střech, chybnými či vadnými elektrickými či 
vodovodními rozvody, ucpanou kanalizací a 
odtoky a nedoléhajícími okny či dveřmi. 
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2.3 Zodpovědný personál pravidelně kontroluje stav 
agregátů a zařízení a vybavení v budovách. 

 
 

 
 

 
 

 

2.4 Budovy sloužící k uchovávání sbírek, které se 
v určitých částech roku nevyužívají, jsou 
pravidelně navštěvovány a kontrolovány.  

 
 

 
 

 
 

 

Bezpečnost     

2.5 V pravidelných intervalech je vyhodnocováno 
zajištění a bezpečnost budov a jsou identifikována 
a zaznamenána veškerá rizika, a to zejména 
faktory ohrožující pláště budov. 

 
 

 
 

 
 

 

2.6 Vaše organizace disponuje platnými a 
realizovatelnými bezpečnostními postupy a 
směrnicemi. 

 
 

 
 

 
 

 

2.7 Veškeré přístupové cesty do budovy i uvnitř 
budovy – dveře, výtahy, schodiště, světlíky a 
střešní okna, okna, ventilace a podobně – lze 
zabezpečit. 

 
 

 
 

 
 

 

2.8 Všechny dveře vedoucí do depozitářů jsou pevné, 
masivní, doléhají a jsou opatřeny zámky. 

 
 

 
 

 
 

 

2.9 Všechny dveře k prostorům s vyhrazeným 
přístupem jsou vybaveny systémem 
automatického uzavírání a bezpečnostním 
zařízením, které umožňuje vstup pouze pomocí 
speciálního klíče nebo jiným zabezpečeným 
způsobem. 

 
 

 
 

 
 

 

2.10 Přístup do depozitářů je vyhrazen pouze 
povolanému personálu a v jejich doprovodu také 
dalším osobám, které k tomu získaly oprávnění. 

 
 

 
 

 
 

 

2.11 Vaše organizace učinila veškerá opatření pro 
udržení náležité úrovně bezpečnosti, tak aby 
veškeré práce (např. údržba, instalace) se konaly 
mimo běžnou otevírací dobu 

 
 

 
 

 
 

 

2.12 Přístup ke klíčům a bezpečnostním kódům podléhá 
přísné kontrole. 
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Infrastruktura     

2.13 Všechny budovy, v nichž jsou uchovávány sbírky, 
jsou odolné vůči větru, vodě a dalším 
povětrnostním vlivům a sbírkám poskytují 
základní ochranu 

 
 

 
 

 
 

 

2.14 Vaše organizace disponuje platným 
harmonogramem rutinní údržby budov, v nichž 
jsou uchovávány sbírky a zařízení. 

 
 

 
 

 
 

 

2.15 Architekt, stavební inženýr nebo další 
kompetentní osoba vaší organizaci pravidelně 
poskytuje zprávu uvádějící stav budov, v nichž jsou 
uchovávány vaše sbírky, a zároveň disponujete 
platným akčním plánem, na jehož základě lze 
zavádět doporučení vyplývající z těchto zpráv. 

 
 

 
 

 
 

 

2.16 Vaše organizace identifikovala a utěsnila veškeré 
cesty, jimiž do sbírek může pronikat hmyz a prach, 
a to včetně prasklin a elektrického vedení, 
ventilace a vodovodního a plynového potrubí a 
podobně. 
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 2.17 Personál zodpovědný za sbírky je vždy předem 
vyrozuměn o plánovaných stavebních pracích, aby 
mohl příslušným dodavatelům během prací 
poskytnout potřebné informace a instrukce.  

 
 

 
 

 
 

 

Bezpečnost      

2.18 Vaše organizace disponuje funkčním 
bezpečnostním systémem proti vniknutí 
nežádoucích osob. 

 
 

 
 

 
 

 

2.19 Personál si vyzvedává a vrací klíče ze 
zabezpečeného místa, obojí proti podpisu. 
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Infrastruktura     

2.20 Vaše organizace disponuje plánem správy budov, 
který je revidován a aktualizován jako součást 
plánovacího cyklu organizace. 

 
 

 
 

 
 

 

2.21 Zprávy o stavu budov, v nichž jsou uchovávány 
sbírky, jsou využívány při plánování kroků 
zaměřených na zdokonalení provozu či rozvoje a 
při revizi plánů rozvoje.  

 
 

 
 

 
 

 

2.22 O veškerých stavebních pracích, údržbě a 
inspekcích jsou uchovávány záznamy. 

 
 

 
 

 
 

 

Bezpečnost     

2.23 Vaše organizace pravidelně posuzuje stupeň 
zabezpečení a řídícímu orgánu předkládá 
doporučení k jeho zvýšení. 

 
 

 
 

 
 

 

2.24 Bezpečnostní zařízení je napojeno na centrální 
monitorovací stanici, která v případě vniknutí 
nepovolaných osob přivolá policii nebo zajistí 
jinou odpovídající odezvu.  

 
 

 
 

 
 

 

2.25 Kamerový systém uvnitř budov je plně funkční a 
sleduje veškeré vstupy a veškeré prostory či 
předměty vystavené vysokému riziku. 

 
 

 
 

 
 

 

2.26 Jednotlivé místnosti v budově jsou monitorovány 
bezpečnostním zařízením podle rozdělení na zóny; 
toto zařízení je ovládáno třetí stranou tak, aby 
umožnilo vstup povolaným, ale zachovalo nutný 
stupeň zabezpečení. 

 
 

 
 

 
 

 

2.27 Bezpečnostní opatření, bezpečnostní zařízení a 
přítomný dozor mohou bezpečně detekovat či 
odradit všechny osoby, které se snaží jakkoli 
vniknout do budovy i prostorů se zákazem vstupu. 

 
 

 
 

 
 

 

2.28 Budovy jsou vybaveny automatickými schránkami 
na klíče, které umožňují vyhrazený přístup ke 
klíčům a upozorňují na jakýkoli pokus o jejich 
vyjmutí a odnesení z areálu nepovolanými 
osobami. 
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3. Deponování a uchovávání sbírkových a jiných předmětů 

Udržování depozitárních prostorů v čistotě, přehledném pořádku a bez škůdců a ochrana 
sbírkových předmětů pomocí vhodných obalových materiálů je z hlediska nákladů 
nejefektivnějším způsobem, jak v maximální míře omezit riziko fyzického poškození sbírek.  
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Depozitáře     

3.1 V chodbách, uličkách a mezi úložným mobiliářem v 
depozitářích je dostatek místa k přenášení a 
přemisťování sbírkových předmětů a podmínky 
uložení umožňují cirkulaci vzduchu. 

 
 

 
 

 
 

 

3.2 Sbírkové předměty nikdy nejsou položeny přímo 
na podlaze.  

 
 

 
 

 
 

 

3.3 Sbírkové předměty jsou přehledně uspořádány na 
sítích, v regálech, ve skříních či na paletách 

 
 

 
 

 
 

 

3.4 Bedny, krabice, obaly a pořadače jsou zřetelně a 
srozumitelně označeny tak, aby byl ihned zřejmý 
jejich obsah.  

 
 

 
 

 
 

 

3.5 Depozitáře určené k uchovávání sbírkových 
předmětů jsou využívány výhradně k tomuto účelu 
a neobsahují jiný než sbírkový materiál. 

 
 

 
 

 
 

 

3.6 V depozitářích je k dispozici volné, rovné pracovní 
místo k manipulaci se sbírkovými předměty.   

 
 

 
 

 
 

 

3.7 Knihy a svazky nikdy nejsou delší dobu uloženy 
přední stranou či hřbetem dolů ani do výšky na 
sobě. 

 
 

 
 

 
 

 

3.8. 

A 

Vaše organizace usiluje o zavedení standardů  
ukládání a archivování, uvedených ve Standardech 
evidence archivování, vydaných Národním 
archivem (Standard for Record Repositories, The 
National Archives). 

 
 

 
 

 
 

 

3.9 Předměty s vyšší hmotností jsou uskladněny na 
spodních regálech.  

 
 

 
 

 
 

 

3.10 Dopravní prostředky nebo předměty průmyslové 
povahy jsou uchovávány ve snadno dostupných 
prostorech k tomu určených a jsou zabezpečeny 
před větrem a deštěm.  

 
 

 
 

 
 

 

Depozitární mobiliář      

3.11 Veškeré regály, skříně a palety jsou stabilní a 
upevněné a jejich nosnost odpovídá hmotnosti 
uchovávaných předmětů.  

 
 

 
 

 
 

 

3.12 Veškerý materiál je snadno na dosah; v opačném 
případě je k dispozici vhodné zařízení k jeho 
sejmutí z vysokých regálů nebo stojanů. 

 
 

 
 

 
 

 

3.13 Pohyb mobilních regálů neumožňuje sklouznutí 
materiálu ani zřícení regálů. Regály jsou opatřeny 
pojistkou proti převržení, jestliže by při jejich 
pohybu došlo k náhlému zablokování, zpomalení či 
zrychlení nebo k nerovnoměrnému zatížení. 
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3.14 Předměty jsou vždy rovnoměrně umístěny po celé 
hloubce regálů. 

 
 

 
 

 
 

 

3.15 Skříně a zásuvkové kontejnery k horizontálnímu 
uchovávání plánů nejsou přeplněné a lze je volně 
otevírat bez rizika poškození uloženého materiálu. 

 
 

 
 

 
 

 

3.16 Rozměrné předměty jsou uloženy na stojanech 
nebo paletách. 

 
 

 
 

 
 

 

Podmínky uložení     

3.17 Vaše organizace má neustále k dispozici 
dostatečné zásoby obalového materiálu 
potřebných rozměrů a archivní kvality pro 
dlouhodobé uložení. 

 
 

 
 

 
 

 

3.18 Bedny, krabice i kontejnery jsou dostatečně odolné 
a nosné, aby vydržely jakoukoli manipulaci i váhu 
předmětů a materiálu, k jejichž fyzické ochraně 
slouží.  

 
 

 
 

 
 

 

3.19 Předměty v bednách, krabicích a podobně jsou 
zabaleny a obloženy s použitím obalového 
materiálu v archivní kvalitě pro dlouhodobé 
uložení. 

 
 

 
 

 
 

 

3.20 Při balení materiálů určených ke srolování je 
nejméně na dvou místech vždy používána kvalitní 
archivní lepicí páska, která upevňuje i štítek 
s popisem materiálu a je ovinuta kolem role, aniž 
by ji pomačkala.  

 
 

 
 

 
 

 

3.21 Sbírkové předměty a dokumenty nejsou složeny 
ani jinak upraveny ve snaze vměstnat je do obalu. 

 
 

 
 

 
 

 

3.22 Předměty jsou chráněny proti prachu a 
nečistotám.  
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Depozitáře     

3.23 Při vstupu do depozitářů je umístěn plán s jejich 
půdorysem. Značení a další identifikace 
jednotlivých oddělení a regálů jsou zřetelné, 
přesné a srozumitelné. Viditelně je vyvěšen návod 
k použití depozitárního mobiliáře, například 
mobilního regálového systému.  

 
 

 
 

 
 

 

3.24 Šíře dveří a uliček umožňuje snadné přemisťování 
rozměrných předmětů, zvedacích plošin a 
transportního zařízení. 

 
 

 
 

 
 

 

3.25 Všechny stojany, skříně, regály, bedny, krabice a 
palety jsou zřetelně a srozumitelně očíslovány a 
opatřeny štítky, popsanými voděodolným a 
stálobarevným inkoustem.  

 
 

 
 

 
 

 

3.26 Rozměrné předměty – srolované dokumenty, 
textilie a podobně – uložené na regálech mají 
podporu po celé délce a nepřesahují do uliček. 

 
 

 
 

 
 

 

3.27 Předměty na regálech nebo v zásuvkách jsou 
uloženy bezpečně a nejsou směstnány, aby nedošlo 
k jejich poškození.  
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 3.28 Kdekoli je to možné, publikace nadstandardních 

rozměrů jsou uloženy v horizontální poloze a vždy 
nejvíce dvě na sobě. 

 
 

 
 

 
 

 

Depozitární mobiliář     

3.29 Spodní regály nebo palety jsou umístěny 
v dostatečné výšce nad podlahou, aby bylo 
minimalizováno riziko poškození uložených 
předmětů při zaplavení depozitářů a volné místo 
umožňovalo snadný úklid a kontrolu. 

 
 

 
 

 
 

 

3.30 Regály a zásuvky jsou v případě potřeby 
vypolstrovány, aby nedošlo k poškození předmětů.  

 
 

 
 

 
 

 

Podmínky uložení     

3.31 Vaše organizace zavedla program, podle nějž lze 
v ohrazeném prostoru uchovávat jak celé sbírky, 
tak jednotlivé sbírkové předměty, u kterých byla 
identifikována nutnost zvláštního fyzického 
zabezpečení.  

 
 

 
 

 
 

 

3.32 Srolované předměty – dokumenty, textilie a 
podobně – mají po celé délce podporu navinutím 
na pevný válec, vyrobený z kvalitního 
archivářského materiálu nebo tímto materiálem 
pokrytý, a jsou takto uchovávány nejvíce ve dvou 
rolích nad sebou. 

 
 

 
 

 
 

 

3.33 Drobné předměty, například medaile a mince, jsou 
uloženy v krabicích nebo na podložkách. 

 
 

 
 

 
 

 

3.34 Rozměrné knihy uchovávané v těsné blízkosti 
malých jsou chráněny deskami, potahem, 
pouzdrem nebo krabicí.  

 
 

 
 

 
 

 

3.35 Vaše organizace jasně stanovila speciální 
podmínky nutné pro uchovávání fotografických, 
filmových a digitálních materiálů a disponuje tomu 
odpovídajícími podmínkami a materiály. 
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 Depozitáře     

3.36 Vaše organizace identifikovala předměty, které 
vyžadují zvláštní podmínky uchovávání, a tyto 
podmínky odpovídajícím způsobem zajistila.  

 
 

 
 

 
 

 

3.37 

A 

Parametry skladovacích prostorů určených 
k uchovávání zvláštního sbírkového materiálu 
archivní či knihovní povahy jsou v souladu s 
požadavky směrnice BS 5454 2000 nebo splňují 
vyšší kritéria.  

 
 

 
 

 
 

 

Depozitární mobiliář     

3.38 Vaše organizace skladuje a uchovává veškeré 
předměty ve svých sbírkách bezpečně, efektivně a 
náležitě bez ohledu na jejich typ, rozměry či tvar.  
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 3.39 U veškerého depozitárního mobiliáře a 
materiálů byly provedeny testy prokazující, že 
jsou v maximální míře inertní a nejsou zdrojem 
výparů, které by mohly poškodit uchovávané 
předměty, jež jsou s nimi v přímém kontaktu 
nebo v jejich blízkosti. 

 
 

 
 

 
 

 

Podmínky uložení     

3.40 Vaše organizace dle harmonogramu průběžně 
nahrazuje bedny, krabice, pořadače a další 
skladovací materiály, které již nesplňují 
požadavky kladené na kvalitní archivní 
materiály pro dlouhodobé uložení, novými a 
vyhovujícími. 

 
 

 
 

 
 

 

3.41 Všem uchovávaným předmětům je bez ohledu 
na jejich formát a rozměry poskytnuta náležitá 
fyzická ochrana. 

 
 

 
 

 
 

 

 

4. Údržba a úklid 

Pečlivý a náležitý úklid a údržba sbírek a prostor, v nichž jsou sbírkové předměty vystaveny a 
uchovávány, snižují riziko jejich napadení škůdci a jejich poškození plísní, vlhkostí a prachem.  
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4.1 Personál vaší organizace si je vědom všech rizik, 
která pro sbírky představuje zamoření škůdci, 
plísněmi a dokáže rozeznat jejich nejškodlivější 
druhy a uvědomuje si nutnost monitorovat jejich 
výskyt. 

 
 

 
 

 
 

 

4.2 Ve všech depozitárních a výstavních prostorech i 
v případě mobiliáře v depozitářích a expozicích 
jsou prováděny pravidelný úklid a kontrola.  

 
 

 
 

 
 

 

4.3 Vaše organizace si vyžádala doporučení týkající se 
vhodných metod, materiálů a vybavení k úklidu 
depozitářů a výstavních prostorů i mobiliáře a 
zařízení v depozitářích a expozicích. 

 
 

 
 

 
 

 

4.4 Ke skladování, konzumaci a likvidaci potravin jsou 
určeny prostory v co největší vzdálenosti od 
prostorů vyhrazených k uchovávání sbírkových 
předmětů.  

 
 

 
 

 
 

 

4.5 Všechny sbírkové předměty, které vykazují 
známky napadení škůdci, jsou až do náležitého 
ošetření izolovány od zbytku sbírky.  

 
 

 
 

 
 

 

4.6 U veškerého příchozího materiálu a příchozích 
předmětů je prováděna kontrola, zda nevykazují 
známky zamoření škůdci, vlhkosti či plísně. U 
identifikovaných problémů je zjednána náprava a 
před jakýmkoli intervenčním ošetřením jsou 
konzultováni specialisté na danou oblast.  
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 4.7 V depozitárních a výstavních prostorech je 
monitorován výskyt škůdců. Zodpovědný personál 
pravidelně kontroluje pasti a druh zachycených 
škůdců identifikuje.  

 
 

 
 

 
 

 

4.8 O umístění pastí, nalezených a polapených 
škůdcích a realizovaných opatřeních jsou 
uchovávány záznamy. 
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4.9 Přístup k ovládání osvětlení je umožněn 
jinými cestami než vnitřní částí výstavních 
vitrín. 

 
 

 
 

 
 

 

4.10 Umístění výstavních vitrín umožňuje přístup 
k prázdným prostorům za vitrínami a pod 
nimi. 

 
 

 
 

 
 

 

4.11 Vaše organizace disponuje písemnými 
specifikacemi úklidu všech skladovacích a 
výstavních prostorů. 

 
 

 
 

 
 

 

4.12 Záznamy o monitoringu zamoření škůdci a 
výskytu plísní a vlhkosti jsou uchovávány 
centrálně a lze je porovnávat se 
shromážděnými údaji týkajícími se 
monitoringu prostředí. 

 
 

 
 

 
 

 

4.13 Zjištěný výskyt škůdců, plísní a vlhkosti je 
konzultován s restaurátorem. 

 
 

 
 

 
 

 

4.14 Veškeré příchozí předměty a materiál jsou 
ihned po příjezdu a před kontrolou výskytu 
škůdců a plísně umístěny v prostorech 
vyhrazených pro karanténu. 
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4.15 Vaše organizace zavedla ve všech sbírkách a 
budovách jednotný program řešení výskytu 
škůdců. 

 
 

 
 

 
 

 

4.16 Tento program je pravidelně aktualizován a 
revidován a vyplývající doporučení jsou 
předávána zodpovědným manažerům. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

5. Manipulace se sbírkovými předměty a jejich používání 

 

Opatrné nakládání se sbírkovými předměty je klíčovým aspektem péče o sbírky. 
Sbírkové předměty lze poškodit nejrůznějším způsobem a nešetrná manipulace může 
velmi rychle vést k jejich nepoužitelnosti. Díky náležité péči věnované sbírkám při jejich 
používání je uchováte i pro budoucí uživatele.  
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Postupy při manipulaci s předměty a při 
jejich přesunu 

    

5.1 Veškerý personál má k dispozici písemné směrnice 
pro bezpečnou manipulaci a transport předmětů a 
při nakládání s rozměrnými nebo těžkými 
předměty a jejich přemisťování je vždy 
vypracován odhad potenciálního rizika, a to jak 
pro personál, tak pro samotný předmět. 

 
 

 
 

 
 

 

5.2 Všechny sbírkové předměty jsou při přemisťování 
z budov fyzicky zabezpečené. 

 
 

 
 

 
 

 

5.3 Všechny sbírkové předměty, které mají být 
přemístěny mimo vaši organizaci, včetně 
předmětů transportovaných prostřednictvím 
kurýra, jsou opatřeny obaly minimalizujícími 
riziko poškození. 

 
 

 
 

 
 

 

5.4 Vaše organizace disponuje zařízením umožňujícím 
přístup k těžkým, neskladným a hůře přístupným 
předmětům a jejich manipulaci. 

 
 

 
 

 
 

 

5.5 Zvedací plošiny používané k přemisťování 
sbírkových předmětů jsou stabilní a snadno 
ovladatelné a mají dostatečnou nosnost. 

 
 

 
 

 
 

 

5.6 Manipulace se sbírkovými předměty poskytnutými 
jiné organizaci stejně jako jejich transport a 
způsob uchování jsou stejně kvalitní jako na 
původním místě.  

 
 

 
 

 
 

 

5.7 Veškerá mechanická zařízení používaná 
k přemisťování materiálu jsou vybavena 
bezpečnostním blokovacím mechanismem. 

 
 

 
 

 
 

 

Pravidla v čítárnách a badatelnách     

5.8 Ve všech prostorech, kde uživatelé manipulují se 
sbírkovými předměty, jsou na jasně viditelném 
místě vyvěšeny směrnice týkající se dobré praxe 
při manipulaci se sbírkami. 

 
 

 
 

 
 

 

5.9 Ve všech prostorech, kde uživatelé přicházejí do 
styku se sbírkovými předměty, jsou na jasně 
viditelném místě vyvěšena upozornění na zákaz 
kouření a konzumace jídla a nápojů. 

 
 

 
 

 
 

 

5.10 V  badatelnách aktivně působí vyškolený dozor, 
který uživatelům nabízí potřebnou asistenci při 
manipulaci se sbírkovými předměty. 

 
 

 
 

 
 

 

5.11 Uživatelé smí při psaní poznámek během styku se 
sbírkovými předměty používat výhradně tužky; 
kuličková pera ani jiné psací potřeby nejsou 
povoleny. 

 
 

 
 

 
 

 

5.12 Čtenáři a badatelé musí při manipulaci se 
sbírkovými předměty − a to včetně fotografií, které 
to dle zodpovědných pracovníků vyžadují − 
používat vhodné rukavice. 
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5.13 V badatelnách je pro manipulaci se sbírkovými 
předměty vyhrazeno pracovní místo s rovným 
povrchem, který danému předmětu skýtá podporu 
po celé ploše.  

 
 

 
 

 
 

 

Výstavy      

5.14 Odpovědný personál zaznamenává stav všech 
předmětů před jejich vystavením, stejně jako 
jakékoli změny po ukončení výstavy. 

 
 

 
 

 
 

 

5.15 Vaše organizace se řídí platným harmonogramem, 
podle nějž se během výstavy kontroluje stav všech 
citlivých sbírkových předmětů. 

 
 

 
 

 
 

 

5.16 Výstavní vitríny jsou pevné, bezpečné a vyrobené 
z materiálů, které nemohou nijak poškodit jejich 
obsah. 

 
 

 
 

 
 

 

5.17 Fyzický přístup k exponátům ze strany 
zodpovědného personálu je co nejjednodušší, ne 

však na úkor bezpečnosti vystavených předmětů. 

 
 

 
 

 
 

 

5.18 Papírový (archivní a knihovní) materiál není 
vystavován nepřetržitě ani dlouhodobě. 

 
 

 
 

 
 

 

5.19 V relevantních případech, například při 
vystavování fotografií, jsou používány náhradní 
kopie. 

 
 

 
 

 
 

 

5.20 V relevantních případech jsou všechny exponáty 
s vyšší hmotností opatřeny odpovídající a 
stejnoměrnou podporou. 

 
 

 
 

 
 

 

5.21 Knihy se nevystavují otevřené v úhlu větším než 
30 stupňů nad vodorovnou plochou a úhel 
otevření nezatěžuje ani nepoškozuje strukturu 
vazby. 

 
 

 
 

 
 

 

5.22 Podpěry vystavených otevřených knih jsou 
navrženy tak, aby odpovídaly profilu knihy. 
Otevřené stránky jsou na místě upevněny 
zarážkami z bezpečného materiálu, například 
polyetylenovými páskami. 

 
 

 
 

 
 

 

Výpůjčky sbírkových předmětů     

5.23 U sbírkových předmětů je posuzována vhodnost 
jejich zapůjčení druhé straně. 

 
 

 
 

 
 

 

5.24 Vaše organizace disponuje písemným 
dokumentem určujícím postupy a pravidla 
výpůjček a vzory souvisejících smluv. 
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5.25 Před jakoukoli půjčkou sbírkových předmětů 
druhé straně je o jejich stavu vystavena písemná 
zpráva. V případě výjimečně citlivých či cenných 
předmětů je zpráva vystavena na základě 
konzultace s restaurátorem nebo odpovědným 
kurátorem. 

 
 

 
 

 
 

 

5.26 Po navrácení sbírkových předmětů druhou 
stranou je vystavena písemná zpráva o jejich stavu. 

 
 

 
 

 
 

 

5.27 Před schválením půjčky vaší organizací druhá 
strana předloží zprávu, v níž poskytne veškeré 
detaily o budoucí manipulaci s vypůjčenými 
sbírkovými předměty a o jejich přepravě, o 
možných rizicích a kontrole prostředí během 
výpůjčky a o zabezpečení vypůjčených předmětů. 
Obě strany společně prodiskutují otázky klíčové 
pro obě instituce a shodnou se na jejich řešení. 
(Muzea vyplňují tzv. Standardizovaný “facilities 
report” Skupiny registrarů Velké Británie [UKRG; 
United Kingdom Registrars’ Group]. Tento 
formulář umožňuje oběma stranám identifikovat 
potenciální problémy související s výpůjčkami a 
dosáhnout shody v jejich řešení.) 

 
 

 
 

 
 

 

5.28 Veškerý pohyb půjčených a vypůjčených 
sbírkových předmětů je dokumentován a 
dokumenty o jejich převzetí jsou podepisovány 
oprávněnými osobami. 

 
 

 
 

 
 

 

5.29 Oprávněné osoby na straně půjčovatele a 
vypůjčovatele společně podepisují jedinou verzi 
smlouvy, jíž se půjčka řídí. Tato smlouva uvádí 
kontaktní osobu v obou organizacích a stanoví 
délku a účel půjčky. 

 
 

 
 

 
 

 

Ovládání a přehrávání sbírkových 
předmětů  

    

5.30 Žádný sbírkový předmět ani položku odpovídající 
povahy není dovoleno ovládat ani přehrávat, 
dokud není tato činnost oficiálně schválena řídícím 
orgánem nebo vyšším managementem organizace. 

 
 

 
 

 
 

 

5.31 Vaše organizace disponuje písemnou strategií 
určující osoby oprávněné ovládat či přehrávat 
sbírkové předměty či položky, které byly k tomuto 
účelu určeny za vhodné. 

 
 

 
 

 
 

 

Značení a popisování sbírkových předmětů     

5.32 K číslování materiálů archivní, papírové a 
fotografické povahy je zásadně používána tužka 
tvrdosti 2B. 

 
 

 
 

 
 

 

5.33 

L 

Razítkovací inkoust používaný ke značení 
knihovních materiálů není ředitelný vodou. 

 
 

 
 

 
 

 

5.34 

M 

Jednotlivé položky nebo skupiny položek jsou 
opatřeny štítky a/nebo značeny nezaměnitelným 
číslem a používané značení daný předmět 
nepoškodí ani nepozmění a je odstranitelné 

 
 

 
 

 
 

 



 21 

 

  

Sledovaná oblast Stav Komentář 

 ano čás 
tečn
ě 

ne  

V
y

šš
í 

p
a

ra
m

e
tr

y
: 5

. M
a

n
ip

u
la

ce
 s

e
 s

b
ír

k
o

v
ý

m
i 

p
ře

d
m

ě
ty

 a
 j

e
ji

ch
 p

o
u

ží
v

á
n

í 

 

Postupy při manipulaci s předměty a jejich 
přesunu 

    

5.35 Při přemisťování předmětů v rámci budovy jsou 
používány ochranné obaly, například desky nebo 
krabice. 

 
 

 
 

 
 

 

5.36 Veškerý personál je informován o poškození, která 
může sbírkovým předmětům způsobit použití 
některých kancelářských potřeb, například 
izolepy, pryžových a pogumovaných lepicích 
pásek, gumiček, sponek na papír a lístků 
samolepicích poznámkových bločků. 

 
 

 
 

 
 

 

5.37 O každém poškození sbírkových předmětů je 
vystaven a uchováván záznam, jakmile k němu 
dojde nebo jakmile je zjištěno.  

 
 

 
 

 
 

 

5.38 Křehké předměty nebo předměty zvláštního 
významu, přepravované na zvedacích plošinách 
nebo dopravnících, jsou jednotlivě umístěny 
v ochranných krabicích nebo deskách. 

 
 

 
 

 
 

 

5.39 Dna beden, krabic či podložek používaných 
k přepravě sbírkových předmětů na dopravnících 
nebo zdvižných plošinách jsou polstrované. 

 
 

 
 

 
 

 

Pravidla v čítárnách a badatelnách     

5.40 Všichni noví uživatelé obdrží písemné instrukce 
týkající se manipulace se sbírkovými předměty a 
pravidel v badatelně a čítárnách. 

 
 

 
 

 
 

 

5.41 V badatelnách aktivně působí vyškolený personál, 
který aktivně sleduje činnost uživatelů a při jejich 
manipulaci se sbírkovými předměty je v případě 
potřeby připraven zasáhnout a poskytnout 
potřebnou asistenci.  

 
 

 
 

 
 

 

5.42 K manipulaci s vybranými sbírkovými předměty 
jsou uživatelům k dispozici speciální prostředky, 
například rukavice, knižní stojany, těžítka a 
polyesterové krycí fólie. 

 
 

 
 

 
 

 

5.43 V případě silně opotřebených nebo křehkých 
sbírkových předmětů vaše organizace využívá 
systém, na jehož základně uživatelé obdrží jejich 
náhradní kopie. 

 
 

 
 

 
 

 

5.44 Sbírkové předměty vyžadující zvláštní ochranu při 
manipulaci jsou jasně označeny, nejlépe štítkem na 
jejich ochranném obalu. 

 
 

 
 

 
 

 

Výstavy     

5.45 Vaše organizace se řídí harmonogramem rutinní 
kontroly všech exponátů. 

 
 

 
 

 
 

 

5.46 Vaše organizace vyhledala doporučení týkající se 
náležitých výstavních technologií a materiálů a 
poskytla je personálu zodpovědnému za instalaci 
výstav. 
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5.47 V případě všech citlivých předmětů určených do 
nové expozice jsou zodpovědným restaurátorem či 
poradcem v oblasti péče o sbírky nebo po 
konzultaci s nimi vystaveny písemné posudky. 

 
 

 
 

 
 

 

5.48 Všechny výstavní prostory jsou po zpřístupnění 
veřejnosti pod dozorem. 

 
 

 
 

 
 

 

5.49 Sbírkové předměty jsou vystavovány výhradně 
v prostorech k tomu projektovaných nebo 
určených, které lze izolovat od jiných prostorů. 

 
 

 
 

 
 

 

Výpůjčky sbírkových předmětů     

5.50 V případě všech sbírkových předmětů určených 
k vypůjčení je pořizována fotografická 
dokumentace. 

 
 

 
 

 
 

 

5.51 V případech, kdy přeprava výjimečně citlivých 
nebo výjimečně cenných předmětů vyžaduje 
doprovod kurýra, je tato osoba informována o 
povaze přepravovaného materiálu a o plánované 
trase a jejím itineráři. Při příjezdu kurýr potvrzuje, 
že všechny podmínky výpůjčky byly splněny. 

 
 

 
 

 
 

 

5.52 Výpůjční smlouva týkající se jakéhokoli sbírkového 
předmětu specifikuje podmínky, za nichž bude 
s daným předmětem manipulováno a jak bude 
transportován, vystaven a skladován, přičemž 
jakékoli restrikce jsou omezeny na schůdné 
minimum. Při příjezdu do vypůjčující organizace je 
stav vypůjčeného předmětu posouzen a oznámen 
půjčovateli.  

 
 

 
 

 
 

 

Ovládání a přehrávání sbírkových 
předmětů  

    

5.53 Ke každému sbírkovému předmětu, který má být 
určitým způsobem zprovozněn, je k dispozici 
návod k použití a je ovládán výhradně v souladu 
s tímto manuálem, který je uchováván společně 
s dokumentací o daném předmětu. 

 
 

 
 

 
 

 

5.54 O každém ovládání takového sbírkového předmětu 
je pořízen písemný záznam, uchovávaný v rámci 
dokumentace o sbírkových předmětech. 

 
 

 
 

 
 

 

Značení a popisování sbírkových předmětů      

5.55 

L 

K připevnění štítků na sbírkové předměty, knihy a 
jejich obaly je používán vhodný přilnavý materiál. 

 
 

 
 

 
 

 

5.56 

L 

Při značení sbírkových předmětů a knih jsou 
ochranné prvky, například čárové kódy a 
magnetické pásky, připevňovány nejšetrnějším a 
nejodolnějším dostupným způsobem. Nálepky 
identifikující majitele předmětu či knihy v případě 
výjimečně cenných exemplářů jsou vyrobeny 
z alkalického papíru neobsahujícího polymer lignin 
a jsou připevněny bezpečným, odolným a 
oboustranným adhezivem. 
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Postupy při manipulaci s předměty a jejich 
přesunu  

    

5.57 Způsob přemisťování rozměrných nebo 
neobvyklých předmětů vychází z konzultace se 
specialistou 

 
 

 
 

 
 

 

5.58 

A L 

Archivy a knihovny se řídí Principy a praxí dobrého 
nakládání s knihovními a archivními materiály, 
vydanými Poradním centrem pro památkářství 
(Preservation Advisory Centre; dříve Národní 
památkářský úřad [National Preservation Office]).  

 
 

 
 

 
 

 

Pravidla v čítárnách a badatelnách      

5.59 V badatelnách a čítárnách je uživatelům vyhrazen 
prostor k prohlížení rozměrných a nadměrně 
rozměrných předmětů. 

 
 

 
 

 
 

 

Výstavy     

5.60 Za sbírkové předměty zpřístupněné veřejnosti 
během jednotlivých výstav i ve všech stálých 
expozicích je vždy zodpovědný konkrétní 
restaurátor. 

 
 

 
 

 
 

 

5.61 V relevantních případech vaše organizace 
uplatňuje pravidla stanovená Schématem vládní 
(státní) záruky (Government Indemnity Scheme). 

 
 

 
 

 
 

 

5.62 

M 

Vaše organizace zavedla či zavádí doporučení 
uvedená v příručce Efektivní sbírky: Inteligentní 
směrnice k výpůjční činnosti (Effective Collections: 
Smarter Loans Guidelines), vydané Muzejní 
asociací (Museum Association).  

 
 

 
 

 
 

 

Ovládání a přehrávání sbírkových 
předmětů   

    

5.63 

M 

Vaše organizace zavedla či zavádí doporučení 
uvedená v příručce Standardy muzejní péče o 
rozměrné předměty a předměty v chodu 2009 
(Standards in the Museum Care of Larger and 
Working Objects), vydané Sbírkovým trustem 
(Collection Trust).  

 
 

 
 

 
 

 

Značení a popisování sbírkových předmětů      

5.64 Všechny sbírkové předměty nebo skupiny 
předmětů jsou označeny štítky a/nebo popsány 
tak, aby bylo vždy možné snadno určit místo jejich 
uložení. 

 
 

 
 

 
 

 

 

6. Monitoring prostředí 

Jsou-li sbírky uchovávány v nevyhovujícím klimatickém prostředí, může snadno dojít k jejich 
poškození. Monitoring prostředí upozorní personál na potenciálně škodlivé podmínky, které 
díky tomu mohou být zkvalitněny.  

 



 24 

  
Sledovaná oblast Stav Komentář 

 ano čás 
tečn
ě 

ne  

Z
á

k
la

d
n

í 
p

a
ra

m
e

tr
y

: 6
. M

o
n

it
o

ri
n

g
 p

ro
st

ře
d

í 

 

Monitoring a zařízení – obecné      

6.1 Vaše organizace si je vědoma nutnosti monitoringu 
prostředí, v němž jsou uchovávány sbírky, všechny 
expozice a všechny depozitáře podléhají 
pravidelné kontrole a odpovídající prostory jsou 
vybaveny plně funkčním monitorovacím 
zařízením. 

 
 

 
 

 
 

 

6.2 Veškerý personál zodpovědný za monitoring je 
vyškolen v manipulaci s užívaným monitorovacím 
zařízením.  

 
 

 
 

 
 

 

6.3 Veškerá data z monitoringu prostředí jsou 
zaznamenávána a archivována. 

 
 

 
 

 
 

 

6.4 Monitorovací přístroje jsou uloženy a seřízeny dle 
doporučení výrobce.  

 
 

 
 

 
 

 

Teplota a relativní vlhkost     

6.5 Vaše organizace uchovává jednotlivé sbírkové 
předměty a materiály v náležitých teplotních a 
vlhkostních podmínkách. 

 
 

 
 

 
 

 

6.6 V situacích, kdy jsou sbírkové předměty ohroženy 
zjištěnými riziky vyplývajícími z nežádoucích 
teplotních a vlhkostních podmínek, je vaše 
monitorovací technika plně funkční.  

 
 

 
 

 
 

 

Světlo a osvětlení     

6.7 Vaše organizace si je vědoma nutnosti dodržovat u 
různých sbírkových předmětů a materiálů 
odpovídající intenzitu osvětlení. 

 
 

 
 

 
 

 

6.8 V situacích, kdy jsou sbírkové předměty ohroženy 
zjištěnými riziky vyplývajícími z nevyhovující 
intenzity světla, je monitorovací technika plně 
funkční  

 
 

 
 

 
 

 

Vzdušné znečištění – plynné, prachové a 
jiné částice  

    

6.9 Vaše organizace si je vědoma rizika ohrožení 
sbírkových předmětů způsobeného vzdušnými 
nečistotami, ať již plynného, nebo pevného 
skupenství. 

 
 

 
 

 
 

 

Vibrace     

6.10 Vaše organizace si je vědoma rizika ohrožení 
sbírkových předmětů vibracemi, způsobených 
například stavebními pracemi v blízkosti sbírek. 

 
 

 
 

 
 

 

 Monitoring a zařízení – obecné      

6.11 Vaše organizace se řídí harmonogramem kalibrace 
a údržby zařízení určeného k monitoringu 
prostředí. 

 
 

 
 

 
 

 

6.12 O kalibraci a údržbě všech zařízení určených 
k monitoringu prostředí jsou uchovávány 
záznamy. 
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Teplota a relativní vlhkost     

6.13 Vaše organizace se řídí harmonogramem, podle 
něhož je monitorována a zaznamenávána intenzita 
teplot a relativní vlhkosti ve všech výstavních a 
skladovacích prostorech, kde jsou uchovávány 
sbírkové předměty, a následná doporučení k její 
úpravě jsou předkládána zodpovědným 
manažerům. 

 
 

 
 

 
 

 

Světlo a osvětlení     

6.14 Vaše organizace se řídí celoročním 
harmonogramem, podle něhož je monitorována a 
zaznamenávána intenzita světla (viditelného i 
ultrafialového) ve všech výstavních a skladovacích 
prostorech, kde jsou uchovávány sbírkové 
předměty, a následná doporučení k její úpravě jsou 

předkládána zodpovědným manažerům.  

 
 

 
 

 
 

 

Vzdušné znečištění – plynné, prachové a 
jiné částice  

    

6.15 Vaše organizace vyhodnotila potenciální rizika, 
která pro sbírku vyplývají ze vzdušného znečištění, 
a následná doporučení byla předložena 
zodpovědným manažerům.  

 
 

 
 

 
 

 

6.16 Vaše organizace se řídí harmonogramem kontroly 
a lokalizace místního znečištění plynnými, 
prachovými a jinými částicemi. 

 
 

 
 

 
 

 

Vibrace      

6.17 Vaše organizace vyhodnotila potenciální rizika, 
která mohou sbírkovým předmětům způsobit 
vibrace, a následná doporučení byla předložena 
zodpovědným manažerům. 

 
 

 
 

 
 

 

6.18 Vaše organizace se řídí harmonogramem 
monitoringu vibrací u potenciálně ohrožených 
sbírkových předmětů. 

 
 

 
 

 
 

 

 Monitoring a zařízení – obecné      

6.19 Vaše organizace pravidelně reviduje potřeby 
monitoringu prostředí sbírky a následná 
doporučení předkládá zodpovědným manažerům 
v kontextu záznamů a hodnocení monitoringu 
prostředí. 

 
 

 
 

 
 

 

6.20 Záznamy monitoringu prostředí jsou pořizovány 
systematicky a uchovávány nejméně pět let.  

 
 

 
 

 
 

 

6.21 Vaše organizace pořizuje a uchovává záznamy 
všech pořádaných akcí, včetně filmování, koncertů 
nebo společenských událostí.  
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Teplota a relativní vlhkost      

 V kategorii „Nejvyšší parametry“ v této oblasti 
v současnosti nejsou uplatňována žádná měřítka. 

    

Světlo a osvětlení     

 V kategorii „Nejvyšší parametry“ v této oblasti 
v současnosti nejsou uplatňována žádná měřítka. 

    

      

Vzdušné znečištění – plynné, prachové a 
jiné částice  

    

6.22 Vaše organizace využívá metody k dlouhodobému 
monitorování znečišťujících látek a jeho výstupy 
zaznamenává a přizpůsobuje stanoveným 
měřítkům. Potenciální rizika jsou vyhodnocována 
a překládána zodpovědným manažerům, kteří na 
jejich základě podnikají patřičné kroky. 

 
 

 
 

 
 

 

Vibrace      

 V kategorii „Nejvyšší parametry“ v této oblasti 
v současnosti nejsou uplatňována žádná měřítka. 

    

 

7. Kontrola prostředí  

Jsou-li sbírky uchovávány v nevyhovujícím klimatickém prostředí, může snadno dojít k jejich 
poškození. Kontrola prostředí může minimalizovat riziko tohoto poškození a prodloužit 
životnost sbírkových předmětů.  
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Kontrola a zařízení – obecné      

7.1 Veškerý zodpovědný personál je uvědomen o 
nutnosti kontroly prostředí a je s ní srozuměn. 

 
 

 
 

 
 

 

7.2 Všechny sbírkové předměty jsou vystaveny a 
uchovávány tak, aby byly zabezpečeny před 
extrémními klimatickými a jinými podmínkami. 

 
 

 
 

 
 

 

7.3 Vaše organizace uplatňuje jednoduchá opatření ke 
zlepšení klimatických a dalších podmínek ve 
výstavních i depozitárních prostorech, například 
důsledné zavírání dveří, pravidelné změny 
osvětlení, používání rohožek a kontrolu a změny 
teploty a intenzity nasvícení. 

 
 

 
 

 
 

 

Teplota a relativní vlhkost      

7.4 Sbírkové předměty jsou vystavovány a uchovávány 
v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, 
klimatizace a oken. 
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Světlo a osvětlení      

7.5 Materiály citlivé na světlo jsou jeho působení 
vystavovány v minimální možné míře. 

 
 

 
 

 
 

 

7.6 Sbírkové předměty jsou vystaveny a uchovávány 
v bezpečné vzdálenosti od potenciálně škodlivých 
světelných zdrojů. Fluorescenční zářivky jsou 
opatřeny filtry proti ultrafialovému záření a/nebo 
jsou ve všech relevantních prostorech 
nainstalovány zářivky s nízkou intenzitou UV 
záření. Zářivky i UV filtry jsou pravidelně 
kontrolovány a ty nefunkční jsou okamžitě 
vyměněny.   

 
 

 
 

 
 

 

7.7 Ve všech prostorech, kde se nacházejí sbírkové 
předměty, se k minimalizaci vlivu viditelného 
světla a ultrafialového záření používají rolety, 
závěsy, záclony a/nebo ultrafialové filtry. UV filtry 
jsou pravidelně kontrolovány a ty nefunkční jsou 
okamžitě vyměněny. 

 
 

 
 

 
 

 

7.8 Exponáty citlivé na světlo se nenacházejí v přímém 
dosahu slunečních paprsků. 

 
 

 
 

 
 

 

Vzdušné znečištění – plynné, prachové a 
jiné částice  

    

7.9 Sbírkové předměty jsou chráněny před 
nadměrnou prašností. 

 
 

 
 

 
 

 

7.10 Všechna okna a všechny dveře lze pevně zavírat, 
aby budovy poskytly uchovávaným sbírkovým 
předmětům ochranu před vzdušným znečištěním, 
ať plyny, nebo prachovými a jinými částicemi.   

 
 

 
 

 
 

 

Vibrace      

7.11 Sbírkové předměty jsou uloženy na regálech nebo 
upevněny na stojanech tak, aby měly neustálou 
podporu. 
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Kontrola a zařízení – obecně      

7.12 Vaše organizace stanovila standard kontroly 
prostředí a klimatu (teplota, relativní vlhkost, 
světlo, znečišťující látky a vibrace), jehož hodlá 
dosáhnout ve všech prostorech, kde uchovává 
sbírkové předměty. 

 
 

 
 

 
 

 

7.13 Veškeré citlivé sbírkové předměty jsou 
uchovávány v kontrolovaném prostředí a 
kontrolovaných klimatických podmínkách.   

 
 

 
 

 
 

 

7.14 Zodpovědný personál je schopen kdykoli účinně 
ovládat zařízení sloužící ke kontrole prostředí a 
upravovat jeho nastavení. 

 
 

 
 

 
 

 

7.15 Vaše organizace se řídí funkčním harmonogramem 
kalibrace a údržby zařízení sloužícího ke kontrole 
prostředí.  
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7.16 Údaje o kalibraci a údržbě zařízení sloužícího ke 
kontrole prostředí jsou pravidelně zaznamenávány 
a uchovávány. 

 
 

 
 

 
 

 

Teplota a relativní vlhkost     

7.17 Novým sbírkovým předmětům je po doručení 
umožněna určitá délka citlivé aklimatizace 
v prostředí, kde budou uchovávány nebo 
vystaveny.  

 
 

 
 

 
 

 

Světlo a osvětlení      

7.18 Zodpovědný personál v čítárnách a badatelnách 
dle potřeby reguluje intenzitu světla roletami, 
závěsy, záclonami, okenicemi a podobně. 

 
 

 
 

 
 

 

7.19 Vaše organizace mezi sbírkovými předměty 
identifikovala materiál zvláště citlivý na světlo, 
například fotografie, tiskoviny, textilie, akvarely či 
inkoustem psané rukopisy, a minimalizovala jejich 
vystavení viditelnému světlu i ultrafialovému 
záření. 

 
 

 
 

 
 

 

Vzdušné znečištění – plynné, prachové a 
jiné částice  

    

7.20 Všechny plochy uvnitř budov jsou utěsněny tak, 
aby minimalizovaly prašnost. 

 
 

 
 

 
 

 

7.21 Čisticí prostředky používané při údržbě a úklidu 
nesmí obsahovat látky uvolňující plyny či páry 
potenciálně škodlivé pro sbírkové předměty 
(chlór, peroxid vodíku a podobně) a tato 
skutečnost je uvedena ve smlouvách s externími 
firmami.  

 
 

 
 

 
 

 

Vibrace     

7.22 Je-li zjištěno, že vibrace způsobené například 
sbíječkami a vrtačkami při stavebních činnostech 
představují pro sbírkové předměty závažné riziko, 
jsou zváženy alternativní metody, vibrace jsou 
ztlumeny anebo jsou sbírkové předměty 
přemístěny na bezpečné místo. 
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Kontrola a zařízení – obecně      

7.23 Vaše organizace pravidelně reviduje potřeby 
kontroly prostředí sbírky a následná doporučení 
předkládá zodpovědným manažerům v kontextu 
záznamů a hodnocení kontroly prostředí. 

 
 

 
 

 
 

 

7.24 Klimatické a jiné podmínky ve výstavních vitrínách 
a ve výstavních a depozitárních prostorech jsou 
udržovány na stabilní úrovni a dle jasně 
stanovených hodnot.  

 
 

 
 

 
 

 

Teplota a relativní vlhkost     

 V kategorii „Nejvyšší parametry“ v této oblasti 
v současnosti nejsou uplatňována žádná měřítka. 

    

Světlo a osvětlení     
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7.25 Vaše organizace využívá centrální či zónovaný 
přepínací systém, který zajišťuje, že v momentálně 
nevyužívaných depozitárních prostorech je vždy 
zhasnuto. 

 
 

 
 

 
 

 

7.26 Vaše organizace jasně stanovila rozmezí, v němž 
mohou být sbírkové předměty, ať již v expozicích, 
nebo jinde, vystaveny působení světla. 

 
 

 
 

 
 

 

Vzdušné znečištění – plynné, prachové a 
jiné částice  

    

7.27 Je-li na základě vyhodnocení zjištěno, že vzdušné 
znečištění výrazně ohrožuje stav sbírkových 
předmětů, je na patřičných místech instalován 
filtrační systém nebo jsou přijata jiná opatření na 
ochranu sbírek. 

 
 

 
 

 
 

 

Vibrace      

7.28 Je-li na základě vyhodnocení zjištěno, že vibrace 
výrazně a dlouhodobě ohrožují stav sbírkových 
předmětů (například při rozsáhlejších stavebních 
pracích), je v součinnosti s kvalifikovanými 

inženýry stanoven kontrolní režim.  

 
 

 
 

 
 

 

 

8. Péče o zachování sbírkových předmětů / Restaurování  

Péče o zachování sbírkových předmětů a jejich restaurování zásadním způsobem přispívají 
k dlouhodobé životnosti a dostupnosti sbírkových předmětů a jejich cílem je tyto předměty 
stabilizovat jak fyzickou, tak chemickou cestou. Hlavním úkolem restaurátorů je zkoumat, 
dokumentovat a realizovat preventivní a intervenční způsoby péče o sbírkové předměty.  
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Program restaurování      

8.1 Vaše organizace si stanovila priority 
v restaurování sbírkových předmětů. 

 
 

 
 

 
 

 

8.2 Vaše organizace identifikovala sbírkové předměty i 
sbírky vyžadující náležitou fyzickou ochranu. 

 
 

 
 

 
 

 

8.3 Vaše organizace zaznamenává a uchovává 
výsledky všech přezkumů, kontrol a posudků 
týkajících se sbírek.  

 
 

 
 

 
 

 

Implementace programu restaurování      

8.4 Vaše organizace uchovává záznamy, a to včetně 
fotografických, o interních i externích 
restaurátorských zásazích. 

 
 

 
 

 
 

 

8.5 Záznamy o všech restaurátorských zásazích jsou 
uchovávány a jsou propojeny s hlavním 
dokumentačním katalogizačním systémem vaší 
organizace. 
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Program restaurování     

8.6 Vaše organizace disponuje písemným programem 
restaurování, založeným na jasně definovaných 
prioritách restaurování sbírkových předmětů a na 
vyhodnocení jejich stavu. 

 
 

 
 

 
 

 

8.7 Vaše organizace se řídí odpovídajícími 
doporučeními ke stanovení priorit restaurování 
sbírkových předmětů. 

 
 

 
 

 
 

 

8.8 Vaše organizace identifikovala citlivé nebo snadno 
poškoditelné předměty ve svých sbírkách a tyto 
informace centrálně zaznamenává. 

 
 

 
 

 
 

 

8.9 Vaše organizace uchovává záznamy o péči o sbírky, 
například o přebalování sbírkových předmětů. 

 
 

 
 

 
 

 

Implementace programu restaurování     

8.10 Vaše organizace se řídí funkčním systémem 
kontroly kvality, sloužícím ke zhodnocení zásahů 
provedených na komerční bázi externími 
dodavateli-restaurátory. 

 
 

 
 

 
 

 

8.11 Čištění a drobné opravy sbírkových předmětů jsou 
vždy prováděny na základě předchozích 
doporučení restaurátorů. 

 
 

 
 

 
 

 

8.12 

A L 

Vaše organizace uchovává záznamy o všech 
pracích s knižní vazbou, provedených komerčními 
externími odbornými dodavateli, a to včetně 
podrobností o použitých materiálech a technikách.  

 
 

 
 

 
 

 

8.13 

M 

Dokumentace o pravidelných kontrolách stavu 
sbírkových předmětů, jejich restaurování a/nebo 
dalších relevantních postupech je v souladu se 
standardy SPECTRUM − britskými standardy správy 
muzejních sbírek.  
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Program restaurování     

8.14 Program restaurování je pravidelně revidován za 
účelem výběru a monitorování sbírkových 
předmětů vyžadujících restaurátorský zásah a za 
účelem kontroly plnění předchozích doporučení. 

 
 

 
 

 
 

 

8.15 

M 

Manuál dokumentačních postupů vaší organizace 
stanoví standardní postupy restaurování a s ním 
spojených zásahů i vodítka, jimiž se řídí 
odpovídající dokumentace.  

 
 

 
 

 
 

 

Implementace programu restaurování     

8.16 Záznamy o všech restaurátorských zásazích jsou 
vystavovány v souladu s archivními standardy a 
jsou skladovány v prostředí, které zaručuje jejich 
dlouhodobé uchování. 

 
 

 
 

 
 

 

8.17 

L 

Postupy jednotlivých restaurátorských zásahů jsou 
zaznamenávány jako součást katalogizačního 
systému MARC (Strojově čitelná katalogizace, 
Machine-Readable Cataloging).  
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9. Surogáty (Náhradní kopie)  

Možnost poskytování náhradních kopií sbírkových předmětů minimalizuje manipulaci 
s originály, a tím snižuje riziko jejich fyzického opotřebení či poškození. 
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Principy     

9.1 Vaše organizace vyhodnotila a zvolila přiměřené 
metody, technologie a zařízení k pořizování 
náhradních kopií křehkých, citlivých či silně 
opotřebených sbírkových předmětů. 

 
 

 
 

 
 

 

9.2 Proces výběru sbírkových předmětů či sbírek 
vyžadujících pořízení náhradních kopií zahrnuje 
vyhodnocení úrovně jejich současného i 
potenciálního používání. 

 
 

 
 

 
 

 

9.3 Vaše organizace disponuje funkčním systémem, 
podle nějž jsou uživatelům poskytovány náhradní 
kopie sbírkových předmětů namísto jejich 
originálů. 

 
 

 
 

 
 

 

9.4 Veškeré zařízení používané k pořizování 
náhradních kopií, například fotoaparáty nebo 
počítače, je chráněno před nadměrnou prašností.  

 
 

 
 

 
 

 

9.5 Křehké sbírkové předměty jsou před pořízením 
jejich náhradních kopií posouzeny restaurátorem 
či poradcem pro péči o sbírky.  

 
 

 
 

 
 

 

9.6 Sbírkové předměty nejsou přeformátovávány, 
pokud by to mohlo poškodit originální materiál. 
V takových případech jsou do procesu pořizování 
kopií zahrnuty přípravné restaurátorské práce.  

 
 

 
 

 
 

 

9.7 Příprava a výběr sbírkových předmětů určených k 
pořízení náhradních kopií jsou prováděny 
personálem vyškoleným v manipulaci se sbírkami 
a v péči o jejich uchovávání. 

 
 

 
 

 
 

 

9.8 Pořizování náhradních kopií je prováděno 
personálem vyškoleným v kontrole kvality, 
manipulaci se sbírkami a péči o jejich uchovávání.  

 
 

 
 

 
 

 

9.9 V případě digitálních kopií jsou k dispozici 
metadata poskytující veškeré potřebné 
podrobnosti o složení, dispozicích a formátu 
materiálu a modu a hustotě záznamu a další 
technické informace klíčové pro současnou i 
budoucí přístupnost těchto údajů. 

 
 

 
 

 
 

 

Fotokopie a skenování     

9.10 Uživatelům jsou k dispozici instrukce k pořizování 
fotokopií a skenů a k dalším kopírovacím službám. 

 
 

 
 

 
 

 

9.11 Vaše organizace identifikovala materiál, který lze 
uživateli bezpečně fotografovat nebo skenovat. 

 
 

 
 

 
 

 

9.12 Ve vaší organizaci není povoleno samoobslužné 
fotografování křehkých materiálů nebo materiálů 
citlivých na světlo. 
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Archivní mikrofilmy     

9.13 K pořízení prvních archivních kopií jsou výhradně 
používány 35milimetrové svitkové filmy na bázi 
polyesteru s vrstvou bromidu stříbrného. 

 
 

 
 

 
 

 

9.14 Svitkové filmy na bázi polyesteru s vrstvou 
bromidu stříbrného jsou zpracovávány v souladu 
s archivními standardy a vyhověly kontrole 
kvality. Kontrola kvality zahrnuje testy zajišťující, 
že výsledný materiál neobsahuje rezidua 
chemikálií používaných při zpracování filmů, a 
přezkoumání výskytu skvrn, čitelnosti a úplnosti 
výsledného materiálu. 

 
 

 
 

 
 

 

9.15 U každého archivního mikrofilmu je pořizován 
první negativ, duplicitní negativ a pozitiv 
(uživatelská kopie). 

 
 

 
 

 
 

 

9.16 Vaše organizace při uchovávání mikrofilmů 
pravidelně konzultuje kvalifikované specialisty. 

 
 

 
 

 
 

 

9.17 Čtečky mikrofilmů a mikrofiší jsou udržovány v 
odpovídajícím technickém stavu. 

 
 

 
 

 
 

 

Nová média – počítačové zařízení 
k zálohování dat, video, laserové disky a 
audio pásky 

    

9.18 Zodpovědný personál je informován o specifických 
podmínkách uchovávání těchto materiálů a 
klimatických a jiných podmínkách, které vyžadují, i 
o zásadách manipulace s nimi a o systému jejich 
značení. 

 
 

 
 

 
 

 

9.19 Nová média jsou zabezpečena proti náhodnému i 
záměrnému vymazání dat, například vlivem 
odstranění ochranných prvků. 
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Principy     

9.20 Vaše organizace nezhotovuje ani od druhých stran 
nezískává audiovizuální záznamy (například na 
cívkách nebo videokazetách), jestliže nemá 
k dispozici zařízení potřebné k jejich užití nebo 
neplánuje jejich pořízení.  

 
 

 
 

 
 

 

9.21 Katalogy a vyhledávací nástroje vaší organizace 
obsahují údaje o existenci náhradních kopií vašich 
sbírkových předmětů 

 
 

 
 

 
 

 

9.22 U všech náhradních kopií a sbírkových předmětů 
navracených vaší organizaci externími 
dodavatelskými subjekty je prováděna kontrola 
kvality. 

 
 

 
 

 
 

 

9.23 

L 

Vaše organizace nezhotovuje žádné náhradní 
kopie sbírkových předmětů, pokud lze kopie 
vyhovující standardům uchovávání sbírkových 
předmětů zakoupit od jiných stran.  

 
 

 
 

 
 

 

Fotokopie a skenování     

 



 33 

V
y

šš
í 

p
a

ra
m

e
tr

y
: 

9
. S

u
ro

g
á

ty
 (

N
á

h
ra

d
n

í 
k

o
p

ie
) 

 

9.24 Fotokopie a plošné skeny jsou pořizovány 
personálem vyškoleným v bezpečné manipulaci se 
sbírkovými předměty. 

 
 

 
 

 
 

 

9.25 K pořizování kopií a výtisků sloužících 
k dlouhodobému uchovávání je používán alkalicky 
vyztužený papír neobsahující polymer lignin.   

 
 

 
 

 
 

 

9.26 Vaše organizace nezhotovuje fotokopie ani skeny 
knih a dalších sbírkových předmětů, jejichž 
rozměry přesahují formát desek vašich 
kopírovacích a skenovacích přístrojů. 

 
 

 
 

 
 

 

Archivní mikrofilmy     

9.27 První negativní kopie sbírkových předmětů jsou 
uchovávány mimo vaši organizaci 

 
 

 
 

 
 

 

Nová média – počítačové zařízení k zálohování dat, 
video, laserové disky a audio pásky 

    

9.28 Dodavatelská organizace vždy poskytuje 
informace o specifických požadavcích na 
skladování, klimatické podmínky a značení 
materiálů z oblasti nových médií. 
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Principy      

9.29 Vaše organizace pravidelně kontroluje kvalitu 
prvních kopií mikrofilmů, a to v dvouletém 
intervalu a na základě prozkoumání vzorku 
mikrofilmu. 

 
 

 
 

 
 

 

9.30 Vaše organizace disponuje programem uchovávání 
mikrofilmů. 

    

Fotokopie a skenování     

9.31 Vaše organizace monitoruje četnost žádostí o 
fotokopie jednotlivých sbírkových předmětů a u 
žádaných předmětů buď pořídila indexované první 
kopie na trvalém papíře, nebo je určila k 
prioritnímu pořízení mikrofilmů či k prioritní 
digitalizaci. 

 
 

 
 

 
 

 

9.32 Vaše organizace používá kopírovací přístroje 
a/nebo skenery s deskami umožňujícími 
kopírování či skenování knih otevřených v úhlu 
menším než 120 stupňů. 

 
 

 
 

 
 

 

Archivní mikrofilmy      

9.33 Katalogy a vyhledávací nástroje vaší organizace 
obsahují údaje o existenci kopií sbírkových 
předmětů na mikrofilmech. 

 
 

 
 

 
 

 

9.34 První kopie mikrofilmů jsou uchovávány mimo 
vaši organizaci v prostředí, které splňuje státní 
klimatické a bezpečnostní standardy a standardy 
dostupnosti.  

 
 

 
 

 
 

 

9.35 Všechny archivní mikrofilmy jsou pořizovány 
v souladu s archivními standardy.  

 
 

 
 

 
 

 

Nová média – počítačové zařízení k zálohování dat, 
video, laserové disky a audio pásky 
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9.36 Zodpovědný personál je pravidelně informován o 
aktuálních technologických inovacích souvisejících 
s údržbou, uchováváním a zálohováním nových 
médií. 

 
 

 
 

 
 

 

 
10.  Připravenost na rizikové situace 
 

Vaše organizace by měla podniknout základní kroky v oblasti prevence před rizikovými 
situacemi, například požárem či záplavami. V případě, že mimořádné situace tohoto typu 
nastanou, je pro účinnou reakci a záchranu sbírek klíčové předchozí odpovídající plánování.   
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Prevence     

10.1 Veškerý personál má základní povědomí o 
potenciálním ohrožení sbírek rizikovými 
situacemi. 

 
 

 
 

 
 

 

10.2 Vaše organizace vyhodnotila možná rizika, která 
může způsobit technické zařízení typu 
vodovodního potrubí, kanalizace či hořlavých 
materiálů, a identifikovala nejvíce ohrožené sbírky. 

 
 

 
 

 
 

 

10.3 Vaše organizace zavedla proti identifikovaným 
rizikům preventivní opatření, včetně instalace 
detektorů kouře, a provádí pravidelné kontroly 
všech poplašných systémů. 

 
 

 
 

 
 

 

10.4 Budovy ohrožené zaplavením jsou vybaveny 
odpovídající a plně funkční kanalizací. 

 
 

 
 

 
 

 

10.5 Důležitá dokumentace (například katalogy a zápisy 
do rejstříku) je zabezpečena ve voděodolných a 
ohnivzdorných skříních; data jsou pravidelně 
zálohována a společně s náhradními kopiemi 
uchovávána mimo budovu. 

 
 

 
 

 
 

 

10.6 Výstavní i depozitární prostory, včetně 
jednotlivých výstavních vitrín, jsou zabezpečeny 
proti krádeži, vandalismu, požáru a povodni. 

 
 

 
 

 
 

 

10.7 Celý areál vaší organizace je na základě 
doporučení hasičského záchranného sboru 
vybaven protipožárním systémem, hasicí přístroje 
jsou naplněné, snadno dostupné a jsou pravidelně 
kontrolovány. 

 
 

 
 

 
 

 

Plánování a nápravné kroky     

10.8 Vaše organizace disponuje písemným Krizovým 
plánem, který zahrnuje postup při rizikových 
situacích, opatření k záchraně sbírek, důležitá 
telefonní čísla, informace o umístění zásob 
potřebných při pohotovosti a půdorysné plány 
budov. V opačném případě byl stanoven termín 
vytvoření tohoto plánu. Pokud vaše organizace 
tímto plánem nedisponuje, je stanoven termín 
jeho vytvoření. 
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 10.9 Nejméně jedna osoba ve vaší organizaci 
zodpovídá za vytvoření Krizového plánu, za 
seznámení personálu s připraveností na rizikové 
situace a za stanovení postupů v rizikových 
situacích. 

 
 

 
 

 
 

 

10.10  Vaše organizace identifikovala předměty a 
dokumenty, jejichž záchrana má v rizikových 
situacích nejvyšší prioritu. 

 
 

 
 

 
 

 

10.11 Na centrálním a viditelném místě ve vaší 
organizaci jsou vyvěšena aktuální důležitá čísla.  

 
 

 
 

 
 

 

10.12 Managementu vaší organizace je předkládána 
zpráva o všech, a to i nevýznamných, výskytech 
požáru či zaplavení společně s doporučeními ke 
zkvalitnění prevence a opatření při rizikových 
situacích. 
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Prevence     

10.13 Pokud je to možné, v nových budovách není 
v místech, kde se vyskytují sbírkové předměty, 
povolena instalace vodovodního potrubí či 
nádrží, ve starých budovách je snaha toto vedení 
z míst se sbírkovými předměty v maximální 
míře omezit. 

 
 

 
 

 
 

 

10.14 Barvy, nátěry a další materiály používané 
v interiérech či při ošetření výstavních nebo 
depozitárních zařízení splňují parametry 
minimálních emisí škodlivých látek, včetně sazí 
a kouře, v případě požáru. 

 
 

 
 

 
 

 

10.15 Budovy jsou projektovány nebo rekonstruovány 
tak, aby bylo minimalizováno riziko požáru a 
jeho šíření. 

 
 

 
 

 
 

 

10.16 Žádný sbírkový předmět, který lze zvedat (a 
pokud je to nutné, pak na paletě pomocí zdvižné 
plošiny), není umístěn níže než 150 mm nad 
podlahou.  

 
 

 
 

 
 

 

Plánování a nápravné kroky     

10.17 Vaše organizace disponuje písemným Krizovým 
plánem, který zahrnuje postupy při rizikových 
situacích, opatření k záchraně sbírek, důležitá 
telefonní čísla, informace o umístění zásob 
potřebných při pohotovosti a půdorysné plány 
budov. 

 
 

 
 

 
 

 

10.18 Váš Krizový plán je pravidelně kontrolován a 
revidován a vašemu řídícímu orgánu jsou 
předkládána doporučení k jeho zkvalitnění. 

 
 

 
 

 
 

 

10.19 Kopie vašeho Krizového plánu jsou uchovávány 
mimo budovu na snadno přístupném místě. 

 
 

 
 

 
 

 

10.20 Váš Krizový plán je k dispozici všemu personálu 
ve formě příručky. 

 
 

 
 

 
 

 

10.21 Váš Krizový plán je zaváděn a rozvíjen několika 
členy personálu s jasně vymezenou náplní práce 
a zodpovědností. 

 
 

 
 

 
 

 

10.22 Veškerý personál se účastní pravidelných 
školení v postupech při rizikových situacích, 
uvedených ve vašem Krizovém plánu. 
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 10.23 Vaše organizace se při plánování kroků 
v rizikových situacích řídí ústními i písemnými 
doporučeními místní policie a místního 
hasičského záchranného sboru. 

 
 

 
 

 
 

 

10.24 Vaše organizace vzala v úvahu Krizové plány a 
materiály k opatřením v rizikových situacích 
využívané organizacemi podobné povahy. 
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Prevence     

10.25 Ve všech budovách vystavených vysokému 
riziku poškození vodou byl nainstalován 
detekční systém včasného varování. 

 
 

 
 

 
 

 

Plánování a nápravné kroky     

10.26 Vaše organizace disponuje písemným 
Pohotovostním plánem uvádějícím postupy 
nutné k návratu z rizikové situace do 
normálního stavu.  

 
 

 
 

 
 

 

10.27 Protipožární cvičení a nácvik dalších postupů při 
rizikových situacích probíhají za přítomnosti 
členů místního hasičského záchranného sboru, 
policie a dalších pohotovostních složek. 

 
 

 
 

 
 

 

10.28 Zástupci vaší organizace se pravidelně setkávají 
se členy místního hasičského záchranného sboru 
při konzultacích vaší připravenosti na rizikové 
situace. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Originál :  
http://www.collectionslink.org.uk/media/com_form2content/documents/c1/a227/f6/
Benchmarks2.pdf?phpMyAdmin=OYNyINPdn3sQmoXugKH1gcCLSW0 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.collectionslink.org.uk/media/com_form2content/documents/c1/a227/f6/Benchmarks2.pdf?phpMyAdmin=OYNyINPdn3sQmoXugKH1gcCLSW0
http://www.collectionslink.org.uk/media/com_form2content/documents/c1/a227/f6/Benchmarks2.pdf?phpMyAdmin=OYNyINPdn3sQmoXugKH1gcCLSW0
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Terminologické vymezení pojmů 

V souvislosti se zkoumanou problematikou se lze setkat 3-4 hlavními pojmy, které však 
nejsou přesně vymezeny. Spíše odrážejí vývoj, který provází snahu o pojmenování a 
definování náležitostí odborné správy, péče a prezentace, týkající se sbírek muzeí umění. 
Jedná se o tyto pojmy: 

- Standardizace 

- Registrace 

- Akreditace 

- Benchmarking 

V zásadě se vždy jedná o způsob, kterým jsou kvalitativně ohodnoceny parametry 
odborné muzejní práce, na který je pohlíženo z různých stran. Zatímco pojmy 
standardizace, registrace a akreditace odrážejí většinou proces, který je iniciovaný 
samotnou muzejní obcí, benchmarking jako nástroj pocházející z byznysu je často 
stanovován zvenčí (veřejnou správou jako zřizovatelem) k externímu ohodnocení 
výkonu organizace.  

V následujícím textu bude používán termín „akreditace“, který je shodně používán jak 
administrátorem činnosti ve Velké Británii (Arts Council England), tak The American Alliance of 
Museums1. V obou dvou případech došlo v roce 2013 k podstatnému zjednodušení schématu tak, 
aby zúčastněným muzeím zabral proces daleko méně času (o 50%). Základní metodická 
příručka ve Spojených státech používá pojem standardy (National Standards and Best Practices 
for U.S. Museums2). Vzhledem k evropské praxi je v textu převážně čerpáno z britských 
materiálů. 

Akreditační schéma 

Akreditační schéma ustavuje pro muzea ve Velké Británii celonárodně dohodnuté 
standardy. V současnosti je v jeho rámci registrováno 1 800 muzeí, která tímto 
aktem demonstrují svůj závazek efektivního managementu sbírek k potěšení a 
prospěchu svých uživatelů3. 

Začátek tohoto procesu se datuje do roku 1988, kdy bylo ustaveno tzv. Registrační 
schéma pro muzea (The Museum Registration Scheme). Jedná se o první snahu v této 
oblasti, která slouží od té doby jako nástroj profesionalizace muzeí. Muzea ve Velké 
Británii jsou jím vedena k tomu, aby se soustředila na dosahování určitých standardů a 
identifikovala oblasti, které vyžadují zlepšení. V roce 2004 bylo registrační schéma 
přejmenováno na Akreditaci, neboť tento pojem lépe vystihuje jeho účel. 
Samotné schéma je považováno za jeden z nejefektivnějších a nejvíce inovativních kroků 
v rozvoji muzejního sektoru. Nejenom že zvýšilo standardy muzejní práce ve Velké 
Británii, ale stalo se také modelem a inspiračním zdrojem podobných schémat v dalších 
anglosaských zemích.  

V současné době je schéma administrováno Arts Council England ve spolupráci s CyMAL: 
Museum, Archives, Libraries Wales; Museums Galleries Scotland and the Northern 
Ireland Museum Council. 

                                                 
1
 http://www.aam-us.org/resources/assessment-programs/accreditation 

2
  https://www.aam-us.org/ProductCatalog/Product?ID=3410 

3
 http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/ 

http://www.aam-us.org/
http://www.aam-us.org/
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Odpovědností akreditovaných muzeí je průběžně administrátora informovat o 
jakýchkoliv změnách, které by měly vliv na Akreditační status muzea. Tímto je 
zajišťována aktuálnost informací v celkovém systému.  

HISTORIE SNAH O AKREDITACI MUZEÍ 
Administrace akreditačního schématu prošla v uplynulých dvou desetiletích mnoha 
proměnami. 

PŘEDCHŮDCE AKREDITACE – „REGISTRACE“ 

Proces registrace byl odstartován Výborem muzeí a galerií (MuseumsGalleries 
Commission/MGC) jako pilotní schéma pro severovýchodní Anglii v roce 1988. Původní 
schéma bylo vyvinuto na základě profesních doporučení, vytvořených Asociací muzeí 
(Museums Association) jako národní profesní organizací, ve spolupráci s Výborem 
muzeí a galerií, a s dalšími organizacemi za masivní podpory muzejní obce.  
Samotné vytvoření registračního schématu bylo pionýrskou prací, nejenom pro samotná 
muzea, ale pro veřejný sektor v Británii obecně. Standardy kvality se v Británii, stejně 
jako v celé Evropě, nacházely ve svých počátcích. Podněty pro registrační proces nebylo 
odkud převzít, musely být vytvořeny úplně od nuly. 
Regionální koordinace akreditačního procesu spočívala na oblastní radách muzeí (The 
English Area Museums Councils), které se jí věnovaly po deset let. 
První fáze registračního procesu byla pro všechny zúčastněné strany zcela procesem 
učení. Byl to však proces extrémně úspěšný a v roce 1995 bylo modifikované schéma 
druhé fáze přijato na národní úrovni. Na základě zkušeností z druhé fáze byly zaplněny 
některé mezery registračního procesu a došlo k zpřesnění definicí.  
 
Fáze registračního procesu 
 

1. Fáze: pionýrské počátky, první schéma, spolupráce s Výborem muzeí a galerií 

2. Fáze: formulované požadavky 

- Instituci je možno zařadit dle dohodnuté definice jako muzeum 

- Přijatelná zřizovací listina 

- Jasný účel a management 

- Přijatelná ustanovení, týkající se péče o sbírky 

- Vyhovující služby veřejnosti 

- Profesionální odezva kurátorů 

- Odůvodněný rozpočet 

- Řádné právní a bezpečnostní nároky, funkční plánování 

Byla to revoluční změna a proces naplňování kritérií zabral mnoha muzeím celé roky. 
Samotná skutečnost, že jsou kritéria zformulována a přijata jako standard, měla však 
neuvěřitelný dopad. Je nutno si však uvědomit, že samotné definování standardu je 
jedna věc a zjištění, zda jej muzeum dosahuje, je věcí druhou. Registrační schéma je 
velice flexibilní, obsahuje však mnohá úskalí. 
Tvůrci myšlenky registrace vycházeli v první fázi z toho, že by muzea měla dosahovat 
registračních standardů tím, že budou dělat to, co je vhodné pro jejich konkrétní situaci, 
a to nejlépe, jak toho budou schopna. Na tomto základě bylo možné v rámci stejného 
registračního schématu zaregistrovat na jedné straně jak Britské muzeum v Londýně, 
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tak i nejmenší venkovské muzeum. Díky tomu začala být Registrace využívána vládou a 
mnoha nadacemi jako vodítko pro poskytování financí z veřejných zdrojů. Byla sice stále 
dobrovolná, avšak žádné muzeum, které si potřebovalo zajistit přístup k veřejným 
financím, si nemohlo dovolit ji ignorovat. Zde je důležité srovnání se současnou českou 
situací, která je původní britské podobná v tom, že je třeba zajistit jeden systém pro 
různé typy muzejních organizací a zřizovatelů muzeí kvůli zajištění hodnověrnosti 
systému. Koneckonců jedním z hlavních motivů tvůrců schémat v Británii byla rovněž 
nutnost odlišit seriózní instituce, pověřené výkonem veřejné služby od nejrůznějších 
komerčních aktivit a zajistit jim kontinuální financování do budoucnosti.  
Největším problémem registrace se stala skutečnost, že podpora tohoto pomocného 
asistenčního nástroje byla finančně náročná a nebylo vyjasněno, zda se jedná o 
vytvoření absolutních standardů nebo definování žádoucího vývoje. Bylo zřejmé, že 
vedla k zlepšení péče o sbírky, to však samo o sobě nezvyšovalo jejich přístupnost 
veřejnosti.  Úroveň muzea byla hodnocena na základě oponentních posudků komisí 
kurátorů, avšak byla velmi těžkopádná. Protože se jednalo o dobrovolné schéma, byla 
většina úsilí v první fázi zaměřena na obhajování registrace a přesvědčování na osobní 
bázi.  
Při zahájení práce na registraci se vycházelo z toho, že schéma by mělo umožnit účast 
malých britských muzeí. Zjistilo se však, že i některá největší muzea mohou mít 
v některých oblastech problémy s dosažením základních standardů.  

Administrace a koordinace procesu 

Na národní úrovni koordinoval registraci Výbor muzeí a galerií (Musems 
GalleriesComission). O úroveň níže to byly oblastní muzejní rady (Area Museums 
Councils), které v rámci 10 anglických regionů sehrávaly roli místních koordinátorů; 
vysvětlovaly kritéria a poskytovaly podporu. Nová organizace ReSource, která převzala 
roli Výboru muzeí a galerií v této oblasti projevila daleko méně pochopení pro 
pokračování činnosti oblastních muzejních rad, kterou považovala za nákladnou a 
nedostatečně přesnou. ReSource dokončilo 2. fázi registrace v prosinci 2001.  

Kritéria hodnocení 

Původní registrace - jako nástroj muzejní práce -  byla vyvinuta, protože muzejní 
kurátoři (jako odborníci a pověření správci) měli pocit, že muzejní sbírky jsou 
v ohrožení. Proto se počáteční stádia práce soustředila na právní zabezpečení a fyzickou 
péči o sbírky – se záměrem jejich uchování pro budoucí generace. Druhá fáze procesu 
byla pak věnována vývoji nových schémat, které se zabývaly přístupností sbírek pro 
publikum, což se stalo prioritou veřejné správy. 
Výsledky první fáze registračního procesu ukázaly, že snaha dosáhnout standardů vedla 
občas k záměně mezi obsahy pojmů jako absolutní standard a postupnou prací, 
vynaloženou k jeho dosažení. Oblastní muzejní rady byly zaplaveny obrovským 
množstvím práce, kterou bylo třeba vykonat, a která nebyla v počátečních stádiích 
vývoje schématu předvídána. Tento problém bylo nutné v dalších stádiích řešit. 
Nejcitlivější částí celého procesu byla samozřejmě otázka samotného hodnocení. 
Registrační formuláře byly vytvořeny skupinou muzejních profesionálů, kteří měli 
bohatou odbornou zkušenost. Členství ve výboru bylo bezplatné a bylo chápáno jako 
vyznamenání, členové měli pocit, že se dozvídají přinejmenším tolik nového, kolik do 
procesu vkládají. Od roku 1999 však vzniklo výboru obrovské množství nedodělané 
práce. 
V roce 1995 vstoupil do celého procesu nový impuls tím, že v Anglii vznikl loterijní fond 
pro kulturní dědictví (The Heritage Lottery Fund). Již v prvních třech měsících existence 



 41 

bylo jasné, že mezi záplavou žadatelů jsou muzea všech velikostí a oblastní muzejní rady 
byly dotazovány, zda je muzeum A více adekvátním žadatelem pro podporu než muzeum 
B. To ve výsledku znamenalo, že výstupy z registračního procesu byly nevyhodnotitelné 
podle těchto kritérií, pokud neexistují odpovědi na otázky typu: 

- Důležitost sbírek pro region 

- Jak jsou tyto sbírky využívány 

- Jak jsou dostupné pro publikum 

To vedlo některé oblastní muzejní rady k tomu, aby začaly hledat řešení ve vývoji jiných 
schémat než je registrace a jeden z inspiračních systémů nalezly v tom, který používají 
již dlouho univerzity, nazývaný jako Range Statements. 
Postoj muzeí vůči registraci 
Na počátku s: 

- odporem – kvůli množství času, úsilí, vytváření politik 

- rozpaky 

- přijetím 

- hrdostí 

Posléze: 

- instituce získala vnější stvrzení existence  

- registrace se stala kritériem financování 

Počátky procesu provázela úzkost. Muzea nesla nelibě nutnost vkládat do procesu 
potřebný čas a úsilí a obávala se toho odkrýt své slabiny a nedostatky. Jak proces 
pokračoval, muzea zjistila, že schéma je jednoduše dosažitelné, což vyústilo v jeho široké 
přijímání. Svou roli v tom hraje skutečnost, že získání registračního certifikátu je často 
příležitostí k posílení místní prestiže. 
V průběhu procesu se registrace stala plnohodnotnou součástí britské muzejní scény. Je 
považována za benchmark minimálního základního standardu a politici ji začaly chápat 
jako měřítko veřejné služby. Stalo se nezbytným prokázat, že muzeum se chová dle 
registračních standardů, pokud se uchází o granty a vícezdrojovou podporu.  
Úskalí registrace 
Snižování objemu prostředků z veřejných rozpočtů začalo samosprávy a veřejnou 
správu stále více posouvat k hodnocení výkonnosti organizací. K tomu však registrace 
neposkytovala dostatečné nástroje, neboť: 

- nebyla dostatečně sofistikovaná 

- nenapomáhala kontinuálnímu zlepšování 

- neměla stanovené priority 

- nezbývala se dostatečně službami publiku 

Registrace poskytovala pouze možnosti buďto/anebo – jí muzea projdou, a pokud ano, 
neposkytovala možnosti pro další zlepšování. Nejvýznamnějším argumentem její 
nedostatečnosti pak bylo to, že popis aktivit, kterými muzeum zabezpečuje sbírky, 
neodpovídá na otázky o podstatě muzejní práce ani neposkytuje představu o tom, co 
muzeum ve skutečnosti dělá. Z tohoto důvodu bylo nutné začít pracovat s prioritami. 
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Přes tyto nedostatky byla registrace účinná ve všech oblastech muzejní práce a v mnoha 
oblastech vedla ke zlepšení jejich stavu, zejména co se týče sbírek, jejich pohybu a 
dokumentace. 

RANGE STATEMENTS 

Nedostatky registračního procesu vedly některé oblastní muzejní rady (např. West 
Midlands) k hledání jiných způsobů řešení jak si ohodnotit. Jedním z experimentů byla 
modifikace tzv. Range Statements, používaných univerzitami. 
Range Statements jsou založeny na praktické zkušenosti a snaží se popsat co se ve 
skutečnosti v regionálních muzeích děje. Nejsou to teoretické dokumenty. Popisují 
dosaženou úroveň, založenou na předchozím stavu – malé pokroky, které každé 
muzeum může udělat, i to, co plánuje dále. Každé muzeum má oblasti, v nichž je úspěšné 
nebo v dobrém stavu a jiné, kde selhává. Range Statements jsou detailní, a tím pádem je 
jednoduché identifikovat, které oblasti je třeba zlepšit. V praxi by to mělo vyjevit, které 
minulé úsilí přineslo dobré výsledky a poskytnout dobrý argument pro investice do 
oblastí, jejichž skóre je nízké.  

Oblasti hodnocení: 

- Prostředí 

- Dokumentace 

- Depozitáře 

- Politiky a plánování 

- Rozvoj publika a marketing 

- Intelektuální přístupnost – expozice a výstavy, formální a neformální učení 

- Fyzická a smyslová přístupnost 

Každá z těchto oblastí měla šest dalších úrovní, které umožňovaly je popsat se 
vzrůstající komplexitou. Od první úrovně, která představuje nevyhovující stav až po 
šestou, která je dobrou praxí. Na této škále představovala třetí úroveň registrační 
standard. 
Úroveň každého muzea byla vyhodnocena dle kritérií. Každé muzeum mělo možnost 
svou dosaženou úroveň komentovat ještě před tím, než byla zveřejněna v rámci  
celkových výsledků regionu. Mohly si porovnat své výsledky s ostatními ještě před 
publikací a zjistit, zda považují výsledky evaluace za oprávněné. 
Oblastní muzejní rada West Midlands používala výsledky Range Statements pro sbírky 
po dobu pěti let a pro služby návštěvníkům po dobu tří. Tato data byla zpracována pro 
vládní cíle v oblasti přístupnosti, vzdělávání a sociálního začlenění. Bylo možno jimi 
argumentovat, neboť byly podloženy fakty.  
Bylo možno např. identifikovat, které sbírky národního významu jsou nejvíce ohroženy 
riziky pro dlouhodobě zanedbanou péči, které regionální sbírky nejsou dlouhodobě 
přístupné veřejnosti či která důležitá muzea neposkytují ve svých lokalitách služby 
širokému spektru cílových skupin. Na druhé straně to umožňovalo poskytnout 
argumenty tam, kde se na národní úrovni zdá muzeum nedostatečně důležité, přičemž 
má kolem sebe vybudovanou širokou komunitu a je ceněno za své vzdělávací služby. 
Evidence však musí být založena na nepředpojatých a publikovaných informacích, které 
jsou v nejlepším zájmu jak muzea, tak regionu. 
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BENCHMARKING 

Dalším zdrojem, který měl omezenou platnost, byl sebehodnotící dotazník, zpracovaný 
Museums, Archives, Library Association (MLA), který se pokusil vymezit standardy 
dobré praxe v péči o sbírky a pro široký okruh institucí, který by jim umožnil ohodnotit 
na třech úrovních, jaké péče dosahují: 

- Základní praxe: minimální úroveň, které by měly dosahovat všechny muzea, archívy a 
knihovny; 

- Dobrá praxe: standard, který je dosažitelný pro většinu institucí. Tato úroveň 
reprezentuje konsensus o tom, co to je současný standard profesionální dobré praxe, 
založený na realistických očekáváních; 

- Nejlepší praxe: nejvyšší standard, na nějž muzeum, archív nebo knihovna mohou 
aspirovat. Reflektuje konsensus v otázkách profesionální praxe, který je většinou ctěn 
„jako svátost“4 v publikovaných materiálech. 

AKREDITACE 

Na celonárodní úrovni se registrace mezitím posunula o krok dále. Již pod názvem 
akreditace byla od roku 2004 vedena Radou muzeí, knihoven a archívů (Museums, 
Libraries and Archives Council, MLA), a to jako dobrovolné široké schéma, která 
umožňuje muzeu ukázat jeho výsledky v oblastech managementu muzea, péče o sbírky a 
služeb návštěvníkům. Práci MLA převzala Umělecká rada Anglie (Arts Council England, 
ACE), která v roce 2012 publikovala revidované standardy. Ty byly v průběhu roku 2012 
zkoumány, aktualizovány v únoru 2013 a jsou podrobovány dalšímu ověřovacímu 
procesu, který potrvá do února 20145. 

Současné akreditační standardy  

Současné akreditační standardy ovlivňuje několik různých faktorů. Očekávání publika 
od muzeí jako od institucí veřejné služby se zvyšují. Roste závislost muzeí na 
vícezdrojovém financování a dobrovolné finanční podpoře. Mimoto se zvyšují rovněž 
nároky na environmentální kontrolu a narůstá i složitost muzejních operací. Akreditační 
schéma pomáhá muzeím s těmito změnami udržet pružně krok. A to zejména v tom, jak 
se prostřednictvím efektivního plánování vyrovnat s nároky na odborný management 
muzejních sbírek a zároveň odpovědně reagovat na potřeby a očekávání svých uživatelů.  

Tři hlavní oblasti akreditace 

-  Zdraví organizace 

-  Sbírky 

-  Návštěvníci a jejich zážitky 

Přínosy akreditace v oblasti sbírek 

- Veřejnost rozpoznává, že se muzeum chová v klíčových oblastech muzejního 
managementu, sbírkové péče a veřejných služeb dle přijatých standardů 

- Zvyšování důvěry mezi potenciálními dárci sbírkových předmětů v to, že 
muzeum zajišťuje pro uchovávání předmětů vyhovující podmínky 

                                                 
4
 Dtto, Introduction: How the Scheme Works 

5 http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/guidance-
documents/#sthash.5JBPOaCt.dpuf 
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- Zlepšení morálky a motivace zaměstnanců i dobrovolníků 

- Zvyšující se vědomí důležitosti kurátorské práce v podpoře služeb pro uživatele 

- Reference pro získání grantů nebo vícezdrojového financování 

Prospěch z účasti v akreditačním schématu6 

Akreditace umožňuje muzeím a jejich zřizovatelům ohodnotit jejich současný výkon a 
napomáhat jim v procesu plánování a rozvoji jejich služeb, zejména v těchto oblastech: 
Výkon 
Standardy kvality, které slouží jako stanovený benchmark pro ohodnocení výkonu, 
stvrzení úspěchu a povzbuzení k dalšímu zlepšení. 
Profil 
Podporuje vzrůstající povědomí o muzeu a porozumění jeho činnosti, vytváří důvěru a 
podporuje hodnověrnost instituce jak u zřizovatele, tak u publika. 
Lidé 
Pomáhá muzeu se soustředit na to, aby vyhovělo potřebám a zájmům publika a zároveň 
profesnímu rozvoji jeho zaměstnanců. 
Partnerství 
Pomáhá muzeu zkoumat úroveň svých služeb a podporuje spolupráci uvnitř organizací 
samých, tak s jinými organizacemi vně. 
Plánování 
Napomáhá plánování formalizací procedur a postupů.  
Patronát 
Ukazuje, že muzeum dosáhlo národních standardů, posiluje jeho možnosti v žádostech o 
finanční podporu z vícezdrojového financování a posiluje důvěru investorů v organizaci. 
Pro ohodnocení samotného výkonu v rámci jednotlivých kategorií se zde objevuje pojem 
benchmark ve smyslu dosaženého koeficientu kvality. Samotný benchmarking jako 
způsob hodnocení výkonu je oblíben zejména veřejnou správou. Na rozdíl od akreditace, 
v níž si normy stanovují pracovníci uvnitř oboru jako profesní kódy kvality, je 
benchmarking povětšinou stanoven zvenčí – jako nástroj zřizovatelů či donorů 
k ohodnocení výkonu organizace a odůvodněnosti její finanční podpory.  
 
ZÁVĚR 
 

I v podmínkách České republiky bude dříve nebo později veřejná správa vyžadovat 
nástroj k ohodnocení činnosti muzeí, který umožní najít klíč k rozdělování snižujících se 
prostředků z veřejných rozpočtů. Pro muzea, která se ve výkonu své činnosti řídí 
sbírkovým zákonem, by mohlo být smysluplné poučit se z 35leté historie vytváření 
akreditačního systému ve Velké Británii. V logice věci by mělo být, aby Rada galerií byla 
jako svrchovaný orgán oboru, byla pověřena vytvářením standardů, týkajících se 
sbírkových předmětů umělecké povahy, která se koneckonců nacházejí ve sbírkách i 
řady dalších institucí.   
 

Pro muzea umění z toho plyne dvojí závěr, proč by se těmto snahám neměla bránit: 
 

a) Nutnost odlišit instituce veřejné služby od komerčních subjektů 
b) Komplexnost péče o sbírky spolu se souvisejícími tématy interpretace a 

prezentace veřejnosti  

                                                 
6 Více na: http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-

scheme/#sthash.3FOEFMrR.dpuf 
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Úvod  
Tento dokument je součástí souboru materiálů určených pro muzea, která se připravují podat 
žádost o akreditaci či zaslat vyplněný akreditační formulář. Jeho cílem je vysvětlit, jak budou 
žádosti o akreditaci či formuláře posuzovány a hodnoceny, tak aby muzea co nejlépe vyhověla 
stanoveným požadavků 

2013   Tato verze „Průvodce procesem akreditace – část první“ z února 2013 nahrazuje předchozí 
vydání zveřejněné v prosinci 2011. Dokumenty Průvodce slouží jako doplňkový materiál k Akreditačním 
kritériím (2011) a poskytují rámcové rady pro vyplňování a zpětné zaslání akreditačního formuláře. 
V zájmu zachování aktuálnosti a relevantnosti bude materiál každoročně revidován. S jakýmikoli 
připomínkami k uvedeným postupům se, prosíme, obracejte na e-mailovou adresu 
accreditation@artscouncil.org.uk. Nový Průvodce s dalšími eventuálními revizemi bude k dispozici 
v průběhu února 2014. Veškeré podstatné změny oproti předchozímu vydání jsou v textu vždy patřičně 
zvýrazněny (v rámečcích). Drobné úpravy, například opravy pravopisu a aktualizace webových adres, 
vyznačeny nejsou.  

Hlavním cílem předkládaného materiálu je pomoci muzeím ke splnění požadavků uvedených v 
druhé části Průvodce procesem akreditace – Umělecké sbírky, který by si žadatelé měli 
prostudovat zároveň s Akreditačními kritérii, tj. úvodním materiálem Průvodce, a s dokumenty k 
dalším dvěma částem Kritérií – Prosperita organizace a Uživatelé a jejich zkušenosti. Tyto 
dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.artscouncil.org.uk/what-
we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/.  
Jednou ze tří podmínek získání akreditace, stanovených Akreditačními kritérii, je vlastnictví 
sbírek. Tento požadavek předpokládá splnění osmi kritérií uvedených níže v Průvodci. Spolu 
s nimi Průvodce uvádí:  

1. Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí.  

2. Odstupňovanou škálu vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají muzeí se specifickým zaměřením (v relevantních případech): 
Vyčerpávající vysvětlení jednotlivých stupňů škály najdete v hlavním úvodu k tomuto 
oddílu (viz Odstupňovaná škála vodítek, strana 13). Jednotlivé stupně se nevztahují na 
každý požadavek a slouží výhradně jako pomocný ukazatel.  

3. Dokumentace a informace potřebné pro tento požadavek a kde lze tyto 
informace nalézt.   

4. Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány jako 
součást hodnocení: Tyto otázky nebudou obsaženy ve formuláři vaší žádosti a nejedná 
se o dodatečné požadavky. Váš hodnotitel je nicméně může klást při zvažování informací 
uvedených ve vaší žádosti či zaslaném akreditačním formuláři. Každou z nich je třeba 
zodpovědět jasně a adekvátně vaší organizaci a každá odpověď by měla být pro 
hodnotitele srozumitelná.  

Na relevantních místech byly do Akreditačních kritérií zahrnuty otázky z materiálu Systém 
zvyšování kvality organizace Museum Galleries Scotland (MGS) – nástroj určený pro 
akreditovaná muzea a galerie pro jejich vlastní hodnocení. 1 
Muzejní sbírky musí být spravovány v souladu se zamýšlenými cíli muzea a s jeho strategiemi a 
strategickou vizí. Činnost akreditovaných muzeí by měla směřovat k integrovanému přístupu ke 
správě sbírek, který bude přiměřený jejich rozsahu a bude odpovídat jejich celkovému účelu a 
cílům. V této části vyžadujeme řadu strategií a programů  
v podobných oblastech. Strategie pokrývají širokou škálu činností a cílů a mohou mít životnost 
do deseti let (spolu s kratším obdobím revize). Programy probíhají kratší dobu, například dva až 
tři roky, a představují akční plán muzea, jak tuto strategii uskutečnit. 
 
POZNÁMKA 1 www.museumsgalleriesscotland.org.uk/the-programmes/quality-improvement-system/. 

mailto:accreditation@artscouncil.org.uk
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Požadavek 2.1  

Vyhovující úprava vlastnictví sbírek 
„Muzeum je povinno přijmout plnou zodpovědnost za všechny sbírky, které spravuje. 
Musí být schopno poskytnout informace o jejich rozsahu a o poměru mezi jím 
vlastněnými sbírkami a sbírkami jemu zapůjčenými. Jakákoli rizika týkající se 
zapůjčených sbírek je nutné řešit v rámci plánu rozvoje.“  
Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí  
a) Akreditovaná muzea spravují sbírky uměleckých děl se známým vlastnictvím. 
Organizace spravující výhradně digitální sbírky (fyzicky nepřítomných) děl nejsou 
způsobilé k akreditaci (viz Způsobilost na straně 6 Akreditačních kritérií). 
b) Vlastníkem většiny sbírek je obvykle spravující instituce, přestože někdy jsou všechny 
sbírky či jejich podstatná část v majetku vnější organizace či jednotlivce/jednotlivců, 
například obecního úřadu nebo nezávislé sběratelské nadace. Dokumenty týkající se 
muzejních strategií, mimo jiné Strategie rozvoje sbírek (Požadavek 2.2), musí zahrnovat 
jasná pravidla vlastnictví stávajících sbírek a vlastnictví nových sbírkových akvizic.  
c) V případech, kdy muzeum spravuje vypůjčené sbírky, musí být délka zápůjček 
odpovídající a je nutná pravidelná revize vztahu mezi muzeem a vlastníkem/vlastníky 
děl. Termín „trvale vypůjčeno“ nemá oporu v legislativě a zápůjčky tohoto typu jsou pro 
muzeum nežádoucí. Správa veškerých zapůjčených děl musí být ošetřena smlouvami o 
výpůjčce na dobu určitou, odpovídajícími kritériím SPECTRUM (viz Požadavek 2.4).  
d) Smlouvy o vlastnictví a výpůjčkách či provozní smlouvy týkající se rozsáhlého 
souboru děl jsou pro dlouhodobou udržitelnost muzea rizikové. Muzea si musí být 
vědoma rizik vyplývajících z vlastnictví sbírek, například z významu či rozsahu 
vlastněných či zapůjčených/spravovaných děl. Muzeum zároveň musí jasně deklarovat 
své povědomí o odpovídajícím riziku a svou připravenost toto riziko řešit (viz 
Požadavek 1.4).  
 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají všech muzeí 
V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 
 

Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři  Zápisy do rejstříku  
Percentuální podíl vlastněných a zapůjčených děl Žádosti o přijetí 
Strategie rozvoje sbírek (viz Požadavek 2.2) Kartotéka sbírkových předmětů  

Soupisový katalog s rejstříky 
Smlouva o výpůjčkách 
Provozní smlouvy 
Stanovy 
Rozsah poskytovaných služeb 
Potvrzení o nákupech 

 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány jako součást 
hodnocení 

− zná muzeum vlastníky všech děl ve svých sbírkách? Chová ve sbírkách vypůjčená 
díla a má k dispozici aktuální/aktualizované výpůjční smlouvy? Pokud ne, jakým 
způsobem jsou ošetřeny dědické výpůjčky?   
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−  pokud většinu sbírek tvoří vypůjčená díla, poskytlo muzeum vysvětlení, proč  
tomu tak je? Jsou tyto výpůjčky bezpečné?  

–  uvědomuje si muzeum rizika s výpůjčkami spojená a jsou tato rizika náležitě 
 ošetřena?  
−  pokud muzeum spravuje sbírky s nevyjasněným vlastnictvím, jsou součástí plánu 
 na řešení nedostatků – backlog plan (viz Požadavek 2.5)?  

 

Strategie správy sbírek  

Sbírky uměleckých děl jsou ústředním aspektem muzejního provozu. Správa sbírek 
chovaných akreditovaným muzeem musí být v souladu se zamýšlenými cíli, strategiemi 
a strategickými vizemi instituce. K tomu, aby byl tento proces efektivní a bylo možné jej 
pravidelně revidovat a zdokonalovat, musí muzeum disponovat promyšleným a 
koherentním souborem programových prohlášení, programů a postupů – rámcem 
správy sbírek. Ten bude součástí řešení rozvoje sbírek, informování o dílech, jejich 
zpřístupnění a péče o ně a jejich restaurování.  
Jasná programová prohlášení jsou důležitou součástí rámce efektivní správy sbírek a 
účinnou pracovní metodou. Strategie, oficiálně deklarované správním orgánem instituce, 
určují záměr a směrování instituce a měly by jednoznačně odpovídat jejímu poslání či 
účelu. Programové prohlášení muzea nemusí být příliš obsažné; musí pouze odpovídat 
jeho potřebám.  
Více strategií správy sbírek lze souborně představit v jediném dokumentu. Mohou však 
být také prezentovány jednotlivě, s křížovými odkazy uvedenými na patřičných místech.  
Pokud si muzeum stanovilo požadované strategie ještě před podáním žádosti o 
akreditaci a používá v nich jinou terminologii než tento průvodce, není to procesu 
akreditace na překážku. Pokud se však jednotlivé strategie neřídí názvy či členěním 
oddílů stanovenými v Akreditačních kritériích, muzeum musí být schopno doložit, který 
dokument/které dokumenty splňuje/splňují požadavek uvedený v každé části Kritérií. 
Strategie muzea musí jednoznačně odpovídat celkovému účelu instituce. 

2013  
Jedním z cílů akreditace je vést muzea k tomu, aby svůj rámcový přístup ke správě 
sbírek navrhla dle harmonogramu odpovídajícímu jejich vlastním pracovním cyklům. To 
může znamenat, že po zavedení Akreditačních kritérií (2011) nemají někteří účastníci 
akreditačního procesu k termínu hodnocení připraveny veškeré požadované strategie. 
Pokud muzeum nemůže k termínu hodnocení předložit strategie specifikované 
v materiálech týkajících se dokumentace uměleckých děl (viz Požadavek 2.3), 
péče o sbírky a jejich restaurování (viz Požadavek 2.4) a jejich zpřístupnění (viz 
Požadavek 3.2), musí hodnotiteli poskytnout buď prohlášení, v němž odkáže na 
číslo strany ve svém plánu rozvoje, kde uvádí harmonogram rozvoje a termín 
naplnění těchto strategií, nebo schválený záměr uvádějící přesné termíny. 
Dodatečná vodítka jsou k dispozici na webových stránkách ke sbírkám.2 

Noví žadatelé o akreditaci musí mít pro její získání k dispozici veškeré materiály. 
 
 
 
 
 
2 www.collectionslink.org.uk/programmes/museum-accreditation/1087-collections-management-
framework-guidance-sheet-1. 

http://www.collectionslink.org.uk/programmes/museum-accreditation/1087-collections-management-framework-guidance-sheet-1
http://www.collectionslink.org.uk/programmes/museum-accreditation/1087-collections-management-framework-guidance-sheet-1
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Požadavek 2.2   

Strategie rozvoje sbírek 
 „Muzeum musí mít k dispozici schválenou strategii rozvoje svých sbírek (známou také 
jako strategie akvizice a deakvizice). Součástí této strategie musí být následující:  
2.2.1 Zamýšlený cíl  
2.2.2 Přehled stávajících sbírek  
2.2.3 Budoucí témata a budoucí akvizice  
2.2.4 Témata a priority racionalizace a deakvizice  
2.2.5 Informace o právním rámci akvizice a deakvizice  
 

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech 
muzeí  

2013  
a) Vzorová strategie rozvoje sbírek 
Všechna muzea, která se účastní schématu akreditace nebo o akreditaci žádají poprvé, 
musí předložit schválenou a aktuální strategii rozvoje sbírek (či strategii akvizic a 
deakvizic) vycházející ze vzorové strategie, a to včetně veškerých relevantních 
vyhrazených podmínek, nebo její náležité či platnou legislativou vyžadované 
ekvivalenty, například dle nařízení schválených parlamentem. Žádost o akreditaci nesmí 
být omezena jakýmikoli změnami vzorových výminek. Vzor je k dispozici na webových 
stránkách Arts Council England: www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-
museums/accreditation-scheme/. [Verze ve velštině: www.wales.gov.uk/cymal].  
b) Strategie rozvoje sbírek  
Tato strategie má rozhodující význam pro formování muzejních sbírek. Musí reflektovat 
samotnou povahu muzea a zahrnovat jednoznačné prohlášení řídícího orgánu muzea 
ohledně jeho záměrů v oblasti rozvoje sbírek (akvizic a deakvizic). Měla by být veřejně 
dostupná – například na webových stránkách muzea. Součástí strategie jsou následující 
body:  

Zamýšlený cíl – viz Akreditační požadavek 1.1  

Přehled stávajících sbírek – popisuje historii a provenienci muzejních sbírek, 
identifikuje, v čem spočívá jejich jedinečnost a význam a také unikátní charakter 
samotného muzea. V závislosti na rozsahu či rozmanitosti celkové muzejní sbírky může 
být popis rozčleněn do oddílů věnovaných jednotlivým sbírkám či několika sbírkám 
zároveň. Tato část by měla jasně identifikovat a popsat povahu, záběr a rozsah jádra 
muzejní sbírky. 

Budoucí témata a budoucí akvizice – tato část muzeím přináší příležitost zamyslet se 
nad možnostmi rozvíjení vlastních sbírek a navrhnout odpovídající program směřující 
k tomuto cíli, je-li žádoucí. V relevantních bodech by strategie měla zahrnovat odkaz na 
potřebu informovanosti o sbírkách (dokumentace) a na péči o sbírky a jejich 
zpřístupnění, tedy na otázky, které by měly být brány v potaz v případě nových akvizic. 
Toho lze nejlépe dosáhnout křížovými odkazy na strategie či programová prohlášení 
týkající se dokumentace, péče o sbírky a jejich zpřístupnění spíše než opakováním 
relevantních informací. 

Témata a priority racionalizace a deakvizice – při stanovení vlastního přístupu 
k racionalizaci a deakvizici by mělo muzeum brát v úvahu všechny své stávající sbírky a 
také Etický kodex Muzejní asociace (MA) a její Soubor deakvizičních pravidel. Tato část 

http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/
http://www.wales.gov.uk/cymal
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zároveň může ošetřit ty části muzejní sbírky, které jsou uzavřené (u nichž například 
muzeum nebude usilovat o nové akvizice).   

Informace o právním rámci akvizice a deakvizice – strategie muzea by měla jasně 
stanovit právní omezení, jimž činnost instituce podléhá. Tento aspekt se bude u různých 
muzeí lišit a zodpovědností muzea je zajistit, aby byla zohledněna veškerá relevantní 
legislativa a etické kodexy. Nejdůležitější právní a etické požadavky jsou uvedeny ve 
vzorové strategii (viz níže). 

2013  
c) Délka trvání strategie 
Danou strategii je třeba revidovat a schválit nejméně jednou za pět let 

d) Úměrnost strategie 

Strategie by měla být úměrná dostupným zdrojům a širším záměrům plánu rozvoje.   

e) Strategie založené na vzorové strategii akvizic a deakvizic z dubna 2008 
(revidované v roce 2010)  

Pokud strategii akvizic a deakvizic, vyhovující požadavkům vzorové strategie z dubna 
2008 (a její revidované verze z roku 2010), předkládá stávající účastník akreditačního 
procesu jako součást akreditačního formuláře a tato strategie zůstává v platnosti i 
v okamžiku zpětného zaslání formuláře, pak tato strategie vyhovuje podmínkám 
zpětného hodnocení. V zájmu zajištění toho, aby strategie při příští revizi odpovídala 
Akreditačním kritériím (2011), bude použito kritérium „oblasti ke zdokonalení“.  

f) Identifikace požadovaných výminek (vyhrazených podmínek)  
Pokud se strategie či požadované výminky (vyhrazené podmínky) zmiňují na několika 
místech rozsáhlejšího dokumentu nebo ve více dokumentech, musí být identifikovány 
jasně a přímočaře a odkazy na interní strategii musí být upraveny tak, aby byly s daným 
dokumentem v souladu. Tyto případy se týkají například muzeí, která mají různé 
strategie pro jednotlivé faktory uváděné ve vzoru − strategie ohledně ztráty chovaných 
uměleckých předmětů jinou osobou, strategie patřičné péče (náležité pečlivosti) o 
svěřená díla nebo případy, kdy se strategie týká většiny výminek, ale dodatečné výminky 
se týkají jiných specifikovaných míst.  

g) Případy, kdy je vlastníkem sbírek jiná organizace než muzeum 
Pokud smlouva o výpůjčkách či správě děl specifikuje, že vlastník sbírek musí tuto 
strategii schválit či podepsat, bude podmínkou akreditace schvalovací či ratifikační 
doložka, a to potvrzená oběma stranami, tedy muzeem i vlastníkem.  

h) Knihovní, archivní a příruční sbírky  
Všechna muzea spravují registrované (zapsané) sbírky, ale některá nadto chovají i 
sbírky archivní, knihovní či příruční a podobně. Strategie rozvoje sbírek by měla 
zahrnovat veškeré sbírky spravované muzeem a měla by jasně identifikovat, která 
kritéria, například Akreditace a SPECRUM, platí pro muzejní sbírky a která, například 
BS5454/PD5454 či Metodický kodex spravování sbírek SCAM či jejich ekvivalent, platí 
pro sbírky archivní.  
Příruční sbírky mohou obsahovat objekty, které jsou součástí dlouhodobých 
registrovaných (zapsaných) sbírek, i objekty, které jejich součástí nejsou. Obě tyto 
skupiny děl lze spravovat odlišně než jiné části dlouhodobých registrovaných sbírek a 
tyto rozdíly ve využívání a správě by měly být ve strategii jasně stanoveny. 

i) Muzea právně nezpůsobilá akvizic a deakvizic 
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Pokud muzeum ze zákona nemůže získávat nové akvizice či provádět deakvizice nebo 
takto rozhodl jeho řídící orgán, tato situace musí být ve strategii muzea jasně vysvětlena. 
V daných případech je přijatelné, že ve strategii nebudou obsaženy veškeré nebo jen 
některé vyžadované deakviziční výminky (vyhrazené podmínky). Muzea by si nicméně 
měla uvědomit, že rozhodnutí nikdy neprovádět deakvizice pro ně může být z 
dlouhodobého hlediska neudržitelné, a ve své strategii by si měla podržet vyhrazené 
podmínky k deakvizicím z důvodu nadměrného opotřebení či zničení děl. 
V případech, kdy muzea chovají samostatné (vzájemně nesouvisející) sbírky, například 
historickou „uzavřenou“ sbírku a přidruženou, ale stejně dlouhodobou sbírku, která 
připouští nové akvizice, by měla strategie muzea tuto situaci reflektovat.  
 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která 
se týkají muzeí se specifickým zaměřením 

Národní muzea  

Proces deakvizice a požadavky kladené na řadu národních muzeí jsou řízeny jejich 
stanovami, což by také mělo určovat strategii rozvoje jejich sbírek. Akreditační výminky 
by neměly být se stanovami v rozporu. Národní muzea mohou zveřejňovat jednotlivé 
části své strategie rozvoje sbírek samostatně, například jako výkaz o ztrátě sbírkových 
předmětů, strategii patřičné péče (náležité pečlivosti), akviziční strategii, deakviziční 
strategii a podobně. 

Muzea národního charakteru 

Muzea tohoto typu musí chovat tzv. sbírku velkého významu, která svou povahou 
odpovídá deklarovanému účelu muzea. Tato sbírka představuje významnou a plně 
reprezentativní sbírku v celonárodním měřítku a zajímavou i v mezinárodním kontextu. 
Měla by přímo reflektovat stávající postavení muzea a poskytovat jasný důkaz 
ospravedlňující jeho používání termínu „národní“ či jeho ekvivalentu. Strategií a praxí 
muzea musí být sbírkotvorná činnost zaměřená na různé umělecké předměty národního 
rozsahu a významu a s tím spojených informací v jednotlivých oblastech.  

Vyžadovaná dokumentace a informace   Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři Strategie rozvoje sbírek  
 s jakýmikoli dodatky 
Strategie rozvoje sbírek 
Zřizovací listina (viz Požadavek 1.2)  
Schvalovací doložka 
 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovnány jako součást 
hodnocení 

− byla strategie schválena odpovídajícím orgánem, komisí nebo jednotlivcem 
s prokázanou schvalovací pravomocí? 

− odpovídá strategie zamýšlenému cíli muzea? 

− vyhovuje strategie požadovaným výminkám uvedeným ve vzorové strategii? 
Existují nějaké dodatečné (nevyžadované) prvky, které by měnily či omezovaly 
smysl požadovaných výminek?  
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− jestliže dané stanovy nedovolují zahrnutí všech požadovaných výminek, má 
muzeum k dispozici dostatečné platné záruky a opatření zajišťující jak 
dlouhodobé využívání sbírek a dlouhodobu péči o jejich zachování, tak 
zodpovědnost za akviziční a deakviziční postupy stanovené ve vzorové strategii? 

− je v popisu sbírek obsažen jasný přehled, podle něhož budou prováděny budoucí 
akvizice a/nebo deakvizice náležitě? Je tento přehled přesný? Jak kvalitně 
muzeum rozvíjí své sbírky? 

− jak jsou definovány kompetence jiných muzeí, místních rejstříků a archivů? 

− je přístup ke sbírkové činnosti trvale udržitelný? 

− je strategie veřejně přístupná? Pokud ano, jak? 

Požadavek 2.3  

Strategie dokumentace sbírek  
„Muzeum se musí řídit programovým prohlášením o své dokumentační strategii. To 
může být součástí širší strategie informování o sbírkách.“ 
Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí 

a) Cílem strategie dokumentace sbírek je zajistit, že muzeum bude plnit své 
povinnosti ve vztahu k bezpečnosti a správě sbírek a přístupu ke sbírkám. 
Strategie by měla být cílena na: 

− zkvalitnění zodpovědnosti za sbírky 

− zachování alespoň minimálních profesionálních kritérií v dokumentační činnosti 
a informování o sbírkách  

− rozšíření přístupu k informacím o sbírkách 

− posílení bezpečnosti sbírek 

b) Strategie by měla být úměrná dostupným zdrojům a širším záměrům plánu 
rozvoje. 

c) Tam, kde je provoz muzea zajištěn formou subdodavatelského vztahu s třetí 
stranou, musí existovat jasná spojitost mezi provozní smlouvou a strategií o 
dokumentaci sbírek. Mechanismy pro audit dokumentace a stavu sbírek (viz 
Požadavek 2.4) ve vztahu k požadovaným kritériím stanoveným provozní 
smlouvou musí být v provozní smlouvě výslovně uvedeny.  

d) Programové prohlášení o dokumentační strategii musí zahrnovat závazek 
zaznamenávat dostatečné informace o předmětech v péči muzea, tak aby bylo 
možné identifikovat a lokalizovat každý předmět, za nějž muzeum zodpovídá (a 
to včetně zápůjček i dlouhodobých sbírek). Měl by zahrnovat i závazek tyto 
informace bezpečně archivovat, zálohovat a uchovávat. 

e) Muzeum by mělo zavést opatření zajišťující bezpečnost a dlouhodobou archivaci 
veškerých dokumentačních záznamů, ať již v listinné nebo elektronické formě. 
Počítačové záznamy by měly být pravidelně zálohovány. 

f)  Strategie musí zohlednit potenciální zastarávání elektronických systémů v zájmu 
zajištění dlouhodobé dostupnosti uchovávaných informací. Například: budou 
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systémy, které muzeum v současnosti používá, přístupné a použitelné i po deseti 
letech? 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají muzeí se specifickým zaměřením 

V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 

Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři  Rámec správy sbírek 
Dokumentační a informační strategie  Dokumentační a informační strategie 
Schválení strategie  
 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány jako součást 
hodnocení 

− je daná strategie vhodná a přiměřená? 

− vyhovuje kritériím SPECTRUM? 

− reflektuje strategie požadavky provozní smlouvy (tam, kde je provoz muzea 
zajištěn subdodavatelsky)? 

 

Požadavek 2.4  

Strategie péče o sbírky a jejich restaurování  

 „Muzeum musí mít schválené programové prohlášení, které určuje jeho přístup k péči o 
sbírky a jejich restaurování.“ 

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí 

a) Péče o sbírky je základní povinností všech muzeí. Strategie péče o sbírku by měla 
být založena na kombinaci preventivní a restaurátorské péče, které mají společně 
sloužit k zajištění dlouhodobého uchování děl. Preventivní péče zahrnuje 
opatření nutná ke zpomalení či minimalizaci chátrání muzejních objektů, 
exponátů a struktur. Restaurátorská péče spočívá v ošetření objektu či exponátu 
tak, aby byl jejím výsledkem přijatelnější stav objektu či exponátu s cílem jej 
stabilizovat nebo podpořit některé aspekty jeho kulturní či vědecké hodnoty.  

b) Strategie by měla být úměrná dostupným zdrojům a širším záměrům plánu 
rozvoje. 

c) Tam, kde je provoz muzea zajištěn formou subdodavatelského vztahu s třetí 
stranou, musí existovat jasná spojitost mezi provozní smlouvou a strategií péče o 
sbírky a jejich restaurování. Mechanismy pro audit stavu sbírek ve vztahu 
k požadovaným kritériím stanoveným provozní smlouvou musí být v provozní 
smlouvě výslovně uvedeny.  

d) Strategie by měla odkazovat k plánům a strategiím, které mají dopad na oblast 
péče o sbírky a jejich restaurování, například k plánu rozvoje, krizovému plánu a 
podobně. 
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e) Pokud některé součásti sbírky, například funkční historická strojní zařízení, 
vyžadují samostatnou strategii, měly by být jasně identifikovány a muzeum by 
k nim mělo tuto strategii vydat.  

f) Strategie by měly zohledňovat i další relevantní kritéria a rámce, například 
BS5454/PD5454 – „Doporučení ke způsobu uchovávání a vystavování archivních 
dokumentů“, Měřítka péče o sbírky, metody SPECTRUM – 

http://www.collectionslink.org.uk/programmes/benchmarks-for-collections-care ; 
http://www.collectionslink.org.uk/programmes/spectrum . 

g) Muzeum by mělo svůj přístup k aktivitám spojeným s péčí o své sbírky pravidelně 
konzultovat s restaurátorem nebo poradcem v péči o sbírky či s jiným patřičně 
kvalifikovaným/zkušeným odborníkem. Veškeré restaurátorské práce by měly 
být prováděny restaurátorem či pod jeho dohledem. 

h) Strategie by měla uvádět kritéria, z nichž bude vycházet při výběru 
soukromých/nezávislých restaurátorů. V případech, kdy muzeum 
profesionálního restaurátora zaměstnává, mělo by ve strategii zmínit, jaká je jeho 
náplň práce. Každý restaurátor nebo restaurátorská činnost, s nimiž nebo na něž 
muzeum uzavřelo smlouvu o poradenství nebo smlouvu o provedení práce či 
služeb, musí být uveden/uvedena v Rejstříku restaurátorů, spravovaném 
Restaurátorským ústavem (Institute of Conservation, ICON), a tam, kde je to 
možné, by muzeum mělo využívat služeb akreditovaného restaurátora.  

i) Všichni zaměstnanci i smluvní pracovníci podílející se na péči a restaurování 
sbírky musí znát veškeré strategie a postupy a dodržovat je. 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která 
se týkají muzeí se specifickým zaměřením 

V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 

 

Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři  Rámec správy sbírek 
Strategie péče o sbírky a jejich restaurování  Strategie péče o sbírky a jejich  

restaurování 
Schválení strategie 
 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány jako součást 
hodnocení 

− odpovídá strategie zamýšlenému cíli a klíčovým cílům a zaměření muzea? 

− reflektuje strategie požadavky provozní smlouvy (tam, kde je provoz muzea 
zajištěn subdodavatelsky)? 

− je strategie v souladu se stávajícími prostorovými možnostmi muzea?  

− je strategie efektivně propojena s přístupem muzea k zásadám ekologické 
udržitelnosti (viz Průvodce procesem akreditace – Část první: 1.10)? 

 
 

http://www.collectionslink.org.uk/programmes/benchmarks-for-collections-care
http://www.collectionslink.org.uk/programmes/spectrum
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Požadavek 2.5  

Programy správy sbírek  
Plán dokumentace 

„Muzeum musí mít plány cílené na zkvalitnění dokumentace svých sbírek a svých 
dokumentačních systémů.“ 

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí 

2013  
a)  Akreditační požadavky související s plánováním dokumentace se vztahují pouze na 
případy, kdy má muzeum v dokumentaci zpětné nedostatky. Postup k jejich řešení bude 
uveden v procesním manuálu k dokumentaci muzea (viz Požadavek 2.7). 

b) Plán řešení nedostatků musí odpovídat možnostem muzea, rozsahu nedostatků a 
dostupným zdrojům. Plán dokumentace by měl jednoznačně podporovat strategii 
rozvoje sbírek (viz Požadavek 2.2) a efektivní růst a/nebo racionalizaci sbírky.  

c) Zpětné nedostatky v dokumentaci se týkají té skupiny předmětů, k nimž nejsou 
k dispozici záznamy o ověřeném vlastnictví a dalších informacích a které nejsou 
součástí akreditačního zápisu do rejstříku. Zpětné plány dokumentace nutné pro 
akreditaci by měly být rozděleny do čtyř částí, vycházejících z kritérií SPECTRUM: 

Dokumentace – 1. fáze: zajistit, aby byly v účinnosti a byly používány veškeré 
dokumentační postupy (viz Požadavek 2.7). K tomu, aby muzeum získalo plnou 
akreditaci, musí být rozvoj a zavedení efektivních dokumentačních postupů 
dokončeny v době podání žádosti o akreditaci či zpětného zaslání akreditačního 
formuláře. 
Dokumentace – 2. fáze: sestavit náležitě podrobný soupis materiálu 
identifikovaného v rámci nedostatků; může být členěn na jednotlivé položky 
nebo skupiny položek. Vypracování soupisu položek, které mohou vykazovat 
nedostatky, musí trvat přiměřenou dobu, v běžných podmínkách tedy nejdéle dva 
roky. 
Dokumentace – 3. fáze: fáze kontroly nesrovnalostí pomocí soupisu z 2. fáze. 
Jejím cílem je zjistit, zda nebyly některé položky, identifikované v rámci 
nedostatků, původně registrovány (zapsány) a následně v muzeu ztraceny či 
uloženy na nesprávné místo nebo nesprávně přiřazeny/připsány. Dokončení této 
fáze umožní určit reálný rozsah nedostatků.  
Dokumentace – 4. fáze: uplatnění postupů SPECTRUM u těch předmětů 
identifikovaných v rámci nedostatků, které byly vybrány pro dlouhodobé 
uchovávání muzeem v jeho hlavní sbírce. Po úspěšném dokončení soupisu a 
kontroly nesrovnalostí může muzeum u předmětů tohoto typu, které nepovažuje 
za vhodné pro akvizici a dlouhodobé uchovávání, zvážit deakvizici. Pokud 
zkoumání vlastnictví děl dosud neskončilo nebo není možné, díla vybraná pro 
akvizici by měla být v záznamech označena jako „nalezená v muzeu“ a podobně. 
Muzeum by mělo vyřešit nejasné vlastnictví chovaných děl do pěti let po 
dokončení 2. fáze.  
 

V případě existujících nedostatků muzea obdrží seznam „oblastí ke zdokonalení“, 
vycházející z této části, a identifikované nedostatky by měla vyřešit dle 
harmonogramu založeného na jejich vlastním plánu dokumentace. Tam, kde 
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harmonogram nedodrží, budou muset být schopna doložit důvod zpoždění a 
způsob řešení nedostatků prostřednictvím plánu rozvoje. 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která 
se týkají muzeí se specifickým zaměřením 

V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 

 

Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři  Plán dokumentace 
Plán dokumentace (v relevantních případech)  Rámec správy sbírek  
 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány jako součást 
hodnocení 

− je plán promyšlený a soudržný? 

− jsou stanovené harmonogramy přiměřené? 

− je součástí plánu úplný audit sbírek a/nebo činnost cílená na rozšíření 
dokumentace? Pokud ano, oba tyto prvky by měly probíhat nezávisle na hlavním 
plánu dokumentace nedostatků.  

Požadavek 2.6  

Program péče o sbírky a jejich restaurování 
„Muzeum musí mít plány cílené na zkvalitnění péče o své sbírky a jejich restaurování, 
které budou v souladu s jeho strategií péče o sbírky a jejich restaurování.“  
 
Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí  

a) Program péče o sbírky a jejich restaurování může být součástí rozsáhlejšího 
dokumentu v rámci správy sbírek, přijatého muzeem. 

b) Muzeum si musí naplánovat program, jehož prostřednictvím zavede opatření ke 
zkvalitnění péče o sbírky a zajistí, že k nezbytným zkvalitněním, počínaje těmi 
nejdůležitějšími, dojde v určitém časovém horizontu. Musí provádět pravidelné 
kontroly s cílem vyhodnotit stav chované sbírky a znovu shrnout priority 
jednotlivých zkvalitnění. Vypracuje doporučení pro činnosti s tím související a 
akční plán pro splnění priorit identifikovaných jako nezbytné v rámci 
specifikovaného časového období.  

c) Součástí plánu by měly být činnosti související s následujícími prvky: 

1. Přehled o stavu sbírek: muzeum musí mít neustálý přehled o stavu a 
potřebách všech chovaných předmětů. 

V účinnosti je odpovídající program, jehož prostřednictvím v muzeu probíhá vizuální 
kontrola všech sbírek. Jsou identifikovány předměty vyžadující zvláštní péči a předměty 
křehké nebo jinak citlivé a jsou naplánovány odpovídající činnosti na jejich ochranu.  

2. Monitoring prostředí: personál je vždy upozorněn na nastalé 
potenciálně škodlivé podmínky; v účinnosti je odpovídající program, 
který měří relativní vlhkost, teplotu a intenzitu osvětlení (viditelného 
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světla i ultrafialového záření), a to jak v jednotlivých výstavních 
prostorách muzea, tak v depozitářích.  

Veškerá data získaná monitoringem, například údaje o teplotě, vlhkosti a intenzitě světla 
na konkrétních místech, jsou uložena, vyhodnocena a archivována. Monitoring lze 
provádět pomocí jednoduchých i velmi komplexních přístrojů. Každé monitorovací 
zařízení je nastaveno, používáno a skladováno dle doporučení výrobce.  

3. Regulace prostředí: muzeum musí zajistit, že jeho sbírkám nehrozí 
poškození vlivem nevhodných klimatických a jiných podmínek, v nichž 
jsou uchovávány.  

Muzeum o své sbírky pečuje tak, aby je co nejefektivněji chránilo před potenciálně 
škodlivými klimatickými a jinými podmínkami. Jasně stanovilo žádoucí úroveň regulace 
prostředí (teplota, relativní vlhkost, světlo a znečišťující látky) a k dosažení tohoto cíle 
přijalo náležitá opatření. Regulaci lze provádět pomocí jednoduchých i složitějších 
opatření; k těm jednoduchým patří důsledné zavírání dveří, pravidelné změny osvětlení, 
použití rohožek a změny teploty a intenzity nasvícení. Předměty jsou vystaveny a 
deponovány v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, klimatizace a oken a/nebo jsou 
jinak chráněny před jejich negativním vlivem. 

Materiály citlivé na světlo jsou jeho působení vystavovány v minimální možné míře. Ve 
všech prostorách, kde se takové sbírky nacházejí, se k minimalizaci vlivu viditelného 
světla a ultrafialového záření používají rolety, závěsy, záclony a/nebo ultrafialové filtry. 
Pokud jsou předměty citlivé na světlo součástí jakékoli expozice, nesmí se vyskytovat 
v přímém dosahu slunečních paprsků.  
Citlivé předměty sbírky jsou chráněny před prašností umístěním v náležitě 
přizpůsobených skříních, schránách nebo vitrínách. 
Určitou míru ochrany před škodlivými látkami rozptýlenými ve vzduchu, ať už plyny 
nebo částicemi, mohou sbírkovým předmětům poskytnout i zavřená okna a dveře.   

4. Volba vhodné budovy: klimatické a jiné podmínky v budově muzea 
musí vyhovovat všem typům spravovaných předmětů.  

Muzejní budovy musí být dostatečně pevné a kvalitně konstruované, aby v nich bylo 
možné uchovávat sbírky jakéhokoli typu, a sbírkám tak poskytnout přiměřenou ochranu 
před veškerými negativními vlivy. Jednotlivá podlaží a především depozitáře a další 
skladové prostory musí mít odpovídající nosnost. V muzejních budovách musí být 
prováděny pravidelné technické kontroly s cílem identifikovat potenciální ohrožení 
sbírek − například vinou protékajících střech, nekvalitní elektroinstalace, poruch na 
vnitřním vodovodním, plynovém a jiném vedení, zablokovaných odtoků, nedoléhajících 
oken či dveří a podobně. Na základě nalezených nedostatků a zhodnocení jejich rozsahu 
jsou navržena opatření k jejich nápravě. U strojního zařízení a vybavení se provádějí 
periodické kontroly. Budovy, které muzeum v určitých obdobích v roce nepoužívá, 
podléhají pravidelným kontrolám.  

5. Úklid: v zájmu co nejnižší pravděpodobnosti výskytu škůdců a zasažení 
sbírek plísněmi či jejich poškození abrazivními či kyselými látkami musí 
muzeum zajistit pečlivý úklid a čištění chovaných předmětů a všech 
míst, kde jsou tato díla vystavena či deponována. 
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Všechny výstavní a skladovací prostory včetně nábytku, v němž se díla uchovávají, je 
třeba pravidelně uklízet, čistit a kontrolovat. Muzea si musí být na základě konzultací 
s odborníky vědoma toho, jaké metody, materiály a vybavení jsou vhodné pro výstavní i 
skladovací účely a pro úklid skladovacích prostor – například jak zabránit eventuálnímu 
poškození fotografií chlórem či peroxidy, které se uvolňují při používání některých 
běžně dostupných čisticích prostředků, nebo ozónem unikajícím z kopírek a tiskáren.  
U veškerého materiálu přijímaného muzeem a u veškerých akvizic je nutné zjistit, zda 
nejsou zamořeny škůdci a nejsou zasaženy vlhkostí nebo plísní. Pokud ano, muzeum 
prostřednictvím odborné konzultace zjedná odpovídající nápravu identifikovaného 
problému. Předměty, které vykazují známky zamoření škůdci, jsou od zbytku sbírky 
izolovány do té doby, dokud nedojde k jejich odbornému ošetření.  
Ve výstavních a skladovacích prostorách muzea včetně depozitářů je monitorován 
eventuální výskyt hmyzu a hlodavců, nastražené pasti se pravidelně kontrolují a 
v případě zajištěného hmyzu se v zájmu prevence určuje, o který druh škůdce se jedná.  
 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která 
se týkají muzeí se specifickým zaměřením  

Nezávislá muzea – typ 1 a 2  

Ve svém základním programu restaurování sbírek by měla popsat přijatá opatření 
týkající se: četnosti monitoringu, zdrojů, revizních termínů, dostupnosti profesionálního 
restaurátorského poradenství, údržby budov, úklidu, monitorování klimatických 
podmínek pro uchovávání sbírek a údržby vybavení a zařízení. 

Nezávislá muzea – typ 3, muzea místních úřadů a univerzitní muzea 

Ve svém programu péče o sbírky a jejich restaurování by měla popsat přijatá opatření 
týkající se: četnosti monitoringu, zdrojů, revizních termínů, dostupnosti profesionálního 
restaurátorského poradenství, údržby budov, úklidu, monitorování klimatických 
podmínek pro uchovávání sbírek a údržby vybavení a zařízení, mapování sbírek a 
zavedení cíleného programu preventivní a restaurátorské péče o sbírky (například 
pravidelné mapování stavu chovaných děl).  

Národní muzea 

Ve svém programu restaurování sbírek by měla popsat postupy dodržované 
profesionálními restaurátory z řad zaměstnanců v těchto oblastech: četnost 
monitoringu, zdroje, revizní termíny, dostupnost profesionálního restaurátorského 
poradenství, údržba budov, úklid, monitorování klimatických podmínek pro uchovávání 
sbírek a údržba vybavení a zařízení, mapování sbírek a zavedení cíleného programu 
preventivní a restaurátorské péče o sbírky (například pravidelné mapování stavu 
chovaných děl). Měla by také uvést, jaká opatření byla přijata pro přijímání nezávislých 
či smluvních restaurátorů a pro údržbu muzejní budovy (budov).  

Muzea národního charakteru  

Viz muzea ve správě místních úřadů a univerzitní muzea. 
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Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři Dokumenty k rámcové správě 
sbírek (viz Požadavek 2.1) 

Program nebo programy péče o sbírky a restaurování  Strategie péče o sbírky a jejich 
restaurování (viz Požadavek 2.4) 
Program nebo programy péče o 
sbírky a jejich restaurování (viz 
Požadavek 2.6) 

        Plán rozvoje (viz Požadavek 1.4) 
 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány jako součást 
hodnocení 

− je tento plán přiměřený rozsahu instituce? 

− zahrnuje tento plán přehled o stávajících sbírkách a jejich restaurování? 

− zahrnuje plán časové termíny? 

− je tento plán realistický? 

− na čem je tento plán založen? Byla přijata kritéria nebo přehledy zásad, jimiž se 
bude jeho rozvoj řídit? 

− jsou k dispozici zdroje na podporu tohoto přístupu? 

− jaký je harmonogram vnější i vnitřní údržby a úklidu muzea?  

− má personál muzea k dispozici účinné mechanismy řešení nečekaných problémů 
spojených s údržbou a úklidem? Je harmonogram úklidu muzea provázán s 
muzejní strategií a muzejním programem péče o sbírky a jejich restaurování? 
Jakými harmonogramy úklidu se muzeum řídí v případě vystavených děl a 
interaktivních a dalších výkladových nástrojů?  

− jsou všichni zaměstnanci i nezávislí pracovníci podílející se na péči o sbírky a 
jejich restaurování obeznámeni s programem a řídí se jím? 

 

Požadavek 2.7  

Postupy při dokumentaci sbírek  

Postupy při správě sbírek 

V muzeu musí být v účinnosti hlavní postupy stanovené kritérii SPECTRUM, a to ve 
formě procedurálního manuálu k dokumentaci, který je přístupný na vyžádání.  

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech 
muzeí 

2013 
a) Hlavní postupy SPECTRUM jsou:    
katalogové heslo chovaného předmětu 
zápis do rejstříku 
záložní kopie zápisu do rejstříku  
kontrola umístění a pohybu předmětů 
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značení a/nebo opatření předmětů štítky 
katalogizace 
vyřazení předmětu 
zápůjčky 
výpůjčky 
zpětná dokumentace 

b) Forma zápisu do rejstříku každého muzea musí být v souladu s kritérii SPECTRUM. 
c) Muzea musí mít záložní kopii zápisu do rejstříku. Jde o velmi důležitý dokument, 
klíčový z následujících důvodů: 
mimořádné události / stav nouze: pokud muzeum postihne živelná či jiná pohroma, 
například potopa nebo požár, záložní kopie rejstříku umožní identifikovat ztráty a to, co 
je třeba vyhledat, nahradit nebo restaurovat. 
krádež a podvod/padělání: díky záložní kopii má řídící orgán muzea důvěryhodný 
záznam o spravovaných muzejních sbírkách a související informace pro případ, že by 
některou položku nebylo možné nalézt; záložní kopie je neměnná a neměnitelná jinak 
než mimořádnými prostředky.  
likvidace: v případě likvidace lze primární zápis do rejstříku uchovávat jako záznam 
vztahující se k majetkovým aktivům, který není nadále přístupný badatelům ani  
veřejnosti.3 
Muzea disponující elektronickou verzí záložní kopie záznamu do rejstříku musí jejich 
digitální bezpečnost doložit ověřitelnými protokoly o změnách. Pravidelná, nicméně 
neověřitelná záloha databáze muzejních sbírek je nedostačující; další informace lze 
nalézt prostřednictvím SPECTRUM.  
 3 www.collectionslink.org.uk/media/com_form2content/documents/c1/a222/f6/AcquistionFactsheet.pdf. 

 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která 
se týkají muzeí se specifickým zaměřením 

V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 
 

Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři Dokumentační procedurální 
manuál  

 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány jako součást 
hodnocení 

− je manuál aktuální? Stanoví praxi a postupy muzea v oblasti dokumentace?  

2013  - je v manuálu obsaženo následující:  
- katalogové heslo chovaného předmětu  
- způsob akvizice předmětu:  

a) zápis do rejstříku 
b) záložní kopie zápisu do rejstříku  
c) značení a/nebo opatření předmětů štítky  

- kontrola umístění a pohybu předmětů   
- vyřazení předmětu  
- zápůjčky 
- výpůjčky 

http://www.collectionslink.org.uk/media/com_form2content/documents/c1/a222/f6/AcquistionFactsheet.pdf
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- zpětná dokumentace? 

- jsou tyto postupy zaváděny? 

- jak jsou s manuálem seznamováni zaměstnanci muzea? 

Požadavek 2.8  

 

Odborné posudky bezpečnostních opatření  
„Muzeum si musí opatřit odborný posudek bezpečnosti svých deponovaných a 
vystavovaných sbírek nejméně jednou za pět let, a pokud je to nutné, i v kratších 
intervalech. Stejně tak musí mít k dispozici harmonogram, v jehož rámci se těmito 
posudky bude řídit.“  

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech 
muzeí 

a) Odpovídající zdroj poradenství se bude lišit v závislosti na velikosti instituce a na 
složení a povaze jejích sbírek.  

b) Bezpečnostní poradenství se musí zaměřit na všechny prostory muzea, v nichž se 
nacházejí sbírky. 

c) Bezpečnostní poradenství musí zahrnovat opatření týkající se jak zaměstnanců a 
návštěvníků muzea, tak samotných sbírek. 

d) Poradenství poskytované národním bezpečnostním poradcem při Arts Council 
England, zohledňující vládní program Vládní záruky, bude považováno za 
vyhovující doklad využívání externích odborníků; muzea však musí jasně 
stanovit, kterých budov či jejich částí se poradenství týká. Bezpečnostní kontroly 
v oblastech, jimž se národní bezpečnostní tým nevěnuje, by měly být zajištěny 
jiným způsobem.   

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která 
se týkají muzeí se specifickým zaměřením 

Nezávislá muzea 

Dostatečným dokladem jsou žádosti o inspekční návštěvu ze strany místní policie 
(kontaktní osoba) nebo místního úředníka a jakákoli následná doporučení. V případech, 
kdy policisté nemohou vystavit formální zprávu, si zodpovědní pracovníci muzea musí 
během inspekce zaznamenávat verbální doporučení ve formě písemných poznámek a 
následně podniknout patřičná opatření.  

Muzea místních úřadů 

Mohou využít spolupráce s místním kontaktním policistou nebo místními představiteli a 
také bezpečnostních týmů jmenovaných místní radou. Výstupy pravidelného odborného 
poradenství a bezpečnostních kontrol by měly být evidovány. 

Univerzitní muzea 

Spolu s pomocí kontaktních policistů může být prospěšná i podpora ze strany 
univerzitních bezpečnostních týmů. Výsledky bezpečnostních kontrol by měly být 
evidovány. 
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Národní muzea a muzea národního charakteru 

Pravděpodobně chovají významné nebo cenné sbírky, které jsou rozsáhlejší a 
koncentrovanější než v případě muzeí menšího rozsahu. Očekává se proto, že budou 
využívat služeb profesionálního bezpečnostního poradce – buď vlastního zaměstnance, 
nebo pravidelného externího pracovníka. 

 

Vyžadovaná dokumentace a informace    Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři   Bezpečnostní zpráva 
Doklad o bezpečnostní kontrole z předešlého pětiletého období  Poznámky 

z bezpečnostní zprávy 

                    2013 Plán rozvoje (a z něj vyplývající činnosti)  

 
 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány jako součást 
hodnocení 

− zohlednila kontrola všechny prostory, v nichž se nacházejí muzejní sbírky? 

− věnovala se kontrola bezpečnosti jak zaměstnanců a návštěvníků, tak 
vystavených děl a děl v depozitářích?  

2013 
- je harmonogram revize bezpečnostní kontroly zohledněn v plánu rozvoje? 
- odráží plán rozvoje a plán zdrojů opatření vyplývající z doporučení? 

− jak jsou jakákoli doporučení zaváděna? 

− je harmonogram implementace těchto doporučení vhodný a odpovídající 
možnostem muzea? 
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STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI    
V GALERIÍCH ČR A ZPŮSOBY JEJÍHO 

MĚŘENÍ – II. etapa 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 

 

 

Pracovní skupina RG ČR: 

Alexandra Brabcová, Ladislava Horňáková, Dagmar Jelínková, 
Michal Lazorčík, Alena Potůčková a Jana Svobodová 
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Druhým dílčím okruhem aktivit v rámci grantového projektu profesního sdružení 

Rady galerií ČR (dále jen RG) „ROZVOJ A KVALITA SBÍRKOTVORNÉ ČINNOSTI – 
ZÁKLADNÍ NÁSTROJ GALERIJNÍCH ČINNOSTÍ“ je činnost pracovní skupiny pro 
standardizaci práce se sbírkami v galeriích. 

Pracovní skupina se v roce 2013 scházela ve složení Alexandra Brabcová, 
Ladislava Horňáková, Dagmar Jelínková, Michal Lazorčík, Alena Potůčková a Jana 
Svobodová. Na základě odborných kompetencí stanovených v první etapě projektu, kdy 
byla zformulována výchozí pravidla pro mapování různorodých muzejních subjektů 
spravující sbírky výtvarného umění, skupina provedla v letošním roce dotazníkový 
průzkum aktuálního stavu členských galerií RG a průzkum akreditačních metodik 
v rámci anglosaských muzejních standardů dostupných na internetu. Vybraná část 
těchto britských a amerických materiálů byla analyzována a zpracována do souhrnného 
výstupu. Stěžejní pasáže vybraných materiálů, týkajících se správy a ochrany sbírek byly 
přeloženy do češtiny a budou postoupeny jednotlivým odborným komorám RG jako 
podklad pro diskusi v následující etapě projektu v roce 2014. Na základě těchto výstupů 
byla rovněž zformulována grantová žádost Rady galerií na pokračování této práce, která 
byla v termínu odevzdána na MK ČR. 

 
Z analyzovaných materiálů a výsledků dotazníkového šetření mezi 

členskými galeriemi pracovní skupina zformulovala tyto závěry:  
 

1) Práce na standardech završuje mnohaleté kontinuální úsilí RG o profesionalizaci 
galerií, výstupy z ní budou naplňovat dva základní cíle: 

a. vytvoření oborového kodexu, který shrne zobecňující zjištění a popisy 
odborné práce, jejíž prvopočátky vycházejí z praxe muzea v Louvru (od r. 
1791, jehož vznik teoreticky zformuloval Diderot v IX. svazku Encyklopedie). 
Kodex pregnantním způsobem popíše parametry co je muzeum výtvarného 
umění a co již muzeum umění není, jeho veřejně prospěšné služby v kontextu 
doporučení ICOM i evropských muzejních standardů a předpokládaného 
směřování společnosti v 21. století, kodex bude zacílen na širokou veřejnost, 
zejména partnery a na mladou generaci nastupující do muzeí výtvarného 
umění; 

b. metodický manuál pro veřejnou správu – bude součástí kodexu jako jeho 
samostatná část, která bude určena zejména zřizovatelům. Cílem manuálu 
bude srozumitelně popsat spektrum odborných rolí muzea umění a jejich 
společenské funkce: např. jak vypadají výkony a funkce muzea umění 
v mezinárodním kontextu, v kontextu ČR, co se stane, když některé složky 
nefungují správně nebo jsou finančně podhodnoceny, ale také bude 
identifikovat hrozby plynoucí z nekompetentních rozhodnutí a postupů a 
diskontinuity oboru, odhalovat co se skrývá za některými pojmy v reálném 
životě muzea umění (zejména v souvislosti se standardizovanými službami 
podle zákona o sbírkách); 

c. formulace vlastních standardů práce, které budou oborovým územ pro 
udržování náležité profesionální úrovně a kvalitativní hodnocení práce 
dovnitř profesního sdružení.  

2) Akreditační proces v anglosaských zemích ukazuje vývoj od obsáhlých podrobně 
formulovaných (samořídících) dotazníkových popisů stavu muzea k obecnějším 
profesním rámcům, pro něž zjišťuje validní porovnatelná data akreditační komise 
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nebo vyškolený facilitátor. Po zpracování minimálních standardů v hlavních 
oblastech galerijní práce bude RG schopná formulovat tyto oborové rámce, v nichž 
bude možné srovnávat činnost jednotlivých typů muzeí výtvarného umění 
v rozsahu minimální – dobré – nejlepší praxe. Na jejich základě by se RG mohla 
ztotožnit s cílem AMG zavést do českého prostředí registrační systém, který by 
vymezil profesionálně se chovající muzea z neuchopitelné masy institucí, které pod 
značkou muzea provozují pouze část specializovaných muzejních činností nebo 
dokonce zneužívají značku pro krytí komerčních aktivit neodpovídajících etickému 
kodexu ICOM. 

3) Současná česká společnost si dostatečně neuvědomuje komplexnost a odbornou 
náročnost práce v muzeu výtvarného umění, jehož organizace je mnohem složitější 
a profesně náročnější (protože do ní zasahuje velké množství zákonných předpisů) 
a finančně nákladnější (dlouhodobá udržitelnost jedinečných sbírek a mezinárodní 
standardy jejich správy) než u ostatních kulturních odvětví, zejména živého umění, 
u něhož jsou nároky na organizační a produkční zajištění diametrálně odlišné.  

4) RG musí využít výzvu náměstkyně ministra kultury dr. Matouškové k intenzivnější 
spolupráci profesních organizací s MK a odborem movitého kulturního dědictví, 
muzeí a galerií a stát se profesním garantem MK pro danou oblast, který pro 
ministerstvo vytváří oborové metodiky určené specializovanému segmentu 
českého muzejnictví. Tyto metodiky budou zpracovány pracovní skupinou RG a 
projdou interní diskusí v rámci celé sítě. Jejich cílem je zajistit 
konkurenceschopnost českých muzeí umění a kompatibilitu jejich postupů 
s platnou legislativou a dobrou praxí v rámci zemí EU.  

5) RG by měla využít Lipskou chartu o udržitelných městech, kterou zformulovali 
architekti v roce 2008 na podporu fenoménu historicky rostlého evropského města 
a jeho přirozeně se rozvíjejícího urbanismu, který jinde ve světě nemá obdoby a je 
nezpochybnitelným bohatstvím Evropy. Do jeho struktury organicky patří i po tři 
století existující instituce muzea, kterou je nezbytné podporovat. RG by měla své 
profesionální ukotvení propojit s touto aktivitou. 

6) První vyhodnocení dotazníkového šetření: viz příloha č. 1 

Prioritami pokračování projektu v roce 2014, které vzešly ze závěrečné diskuse 
pracovní skupiny, budou další statistická zhodnocení dat získaných šetřením mezi 
členskými galeriemi, snaha získat odpovědi i od galerií, které se letos z různých důvodů 
nezapojily, formulace osnovy kodexu a zahájení definování standardů pro práci lektora a 
muzejní pedagogiku. V rámci spolupráce RG a Metodického centra pro muzea 
výtvarného umění v NG v Praze (MC MVU) bude pokračovat formulování minimálního 
bezpečnostního standardu muzejní sbírky a standardů pro mobilitu sbírek, které bylo 
zahájeno v letošním roce v rámci činnosti MC MVU. 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013                                                                                Příloha č. 1  

 

DATA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ RG ČR 2013 
 
Z celkového počtu 27 členských galerií RG dotazník alespoň částečně vyplněný 
odevzdalo 21 galerií.  
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Těchto 21 institucí sídlí v 51 budovách, z nichž 41 je památkově chráněných nebo 
součástí městské památkové zóny, 33 historických budov pochází z období 13. – 18. 
století.  
Alespoň částečně rekonstruovány byly galerijní objekty nejčastěji v 90. letech (14) a 
2000 – 2012 (20), ostatní prošly rekonstrukcí před rokem 1989, zásadní rekonstrukci 
potřebuje 9 objektů. Pouze 2 objekty byly postaveny jako domy umění a zohledňují tak 
základní nároky na galerijní provoz (ovšem pohledem 1. poloviny 20. století). Ovšem jen 
11 budov je zcela bezbariérových a přístupných pro návštěvníky s postižením. 
 
Z toho plyne, že galerie významně pomáhají péčí o tyto revitalizované objekty naplňovat 
i hlavní funkce památkové péče definované památkovým zákonem, avšak nedostávají na 
ně adekvátní prostředky. Jsou jim tak odčerpávány finance, které nemohou investovat 
do svých hlavních aktivit. Zároveň památková ochrana přináší těmto galeriím řadu 
podstatných limitů a problémů v naplňování zákonných standardů veřejné služby a 
uživatelského komfortu. 
Dvě třetiny galerií mají nedostatečné a nereprezentativní vstupní prostory bez zajištění 
běžných standardů pro návštěvníky - moderně vybavené recepce/infocentra, šatny 
(pokud vůbec jsou, tak většinou kapacitně nedostatečné), odpovídající hygienické 
zázemí (chybí toalety pro vozíčkáře), galerie téměř nejsou vybaveny kavárnami nebo 
odpočinkovými zónami s minimální možností občerstvení, chybí také galerijní obchody 
(katalogy k výstavám se prodávají zpravidla u pokladen, což znemožňuje vzájemnou 
výměnu publikací k prodeji i rozšíření o další sortiment produktů žádaných turisty). 
 
Těchto 21 účastníků dotazníkového šetření spravuje sbírky zapsané v CES 
v objemu: 
do 1 tisíce sbírkových předmětů 1 galerie    
1 – 5 tisíc sbírkových předmětů 5 galerií 
5 – 10 tisíc sbírkových předmětů 8 galerií 
10 – 25 tisíc sbírkových předmětů 6 galerií 
přes 72 tisíc sbírkových předmětů 1 galerie 
 
Galerie spravují originální umělecké (jedinečné) sbírkové předměty, které se kromě 
některých historických kopií, grafických tisků či multiplů moderního a současného 
umění, nevyskytují v žádné jiné instituci na světě. To zvyšuje etickou odpovědnost při 
správě těchto sbírek, přesto musely galerie konstatovat: 
 

- velmi dobrá situace je v zabezpečení galerijních objektů, kde jsou umístěny sbírky a 
expozice, z nichž jsou všechny zabezpečeny EZS (v 5 objektech ve správě galerií 
dosud chybí, ale v nich se žádné sbírky nenacházejí) – zde se projevuje pozitivní vliv 
dotačního titulu ISO i dohody mezi MK a Policií ČR z 90. let 20. stol. na připojení 
muzeí na pulty centrální ochrany; 

- horší situace je v oblasti požární prevence, kde je EPS alespoň částečně vybaveno 
pouze 34 budov, tato skutečnost jde na vrub neexistence centrální dohody s HSZ a 
obtížnému plnění některých požadavků hasičů právě v historických objektech; 

- v 27 budovách je k dispozici i uzavřený kamerový systém (CCTV); 
- mají nedostatečné technické vybavení pro péči o sbírky (ve 4 budovách nelze klima 

a teplotu regulovat vůbec, v 26 budovách pouze částečně); 
- depozitáře  

o jsou kapacitně bez rezervy v 17 institucích, v 5 případech jsou již přeplněny; 
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o pouze v 13 depozitářích je možné oddělené uložení podle charakteru 
materiálu (jiné nároky na klima a teplo má papír, jiné dřevo či kovy nebo 
fotografie a negativy); 

o jsou nedostatečně vybaveny manipulační technikou – ve 44 depozitářích je 
pouze ruční manipulace se sbírkovými předměty (i když často je důvodem i 
kapacitní nedostatečnost, která užití techniky v prostoru neumožňuje); 

o v 18 depozitářích bylo vykázáno zvýšené riziko manipulace se sbírkovými 
předměty (také zpravidla z kapacitních důvodů); 

o 26 depozitářů je bez možnosti regulovat klima, 15 depozitářů umožňuje 
pouze částečnou regulaci; 

- citelně chybí obslužné prostory pro správu a ochranu sbírek 
o pouze ve 2 galeriích je k dispozici restaurátorská dílna; 
o 19 galerií také nemá žádnou konzervátorskou dílnu; 
o jen 10 galerií má paspartérnu (přestože u většiny tvoří papírové sbírky 

alespoň 60% objemu jejich sbírkového fondu); 
- s tím kontrastují kvalifikovaně odhadované potřeby galerií v oblasti péče o sbírky 

o do 10% sbírkového fondu potřebuje restaurovat  10 galerií 
o do 20% sbírkového fondu potřebuje restaurovat  5 galerií 
o do 30% sbírkového fondu potřebuje restaurovat  2 galerie 
o do 40% sbírkového fondu potřebuje restaurovat  2 galerie 
o neodpovědělo       2 galerie 

o konzervátorský zásah do 10% sbírkového fondu potřebuje 5 galerií 
o konzervátorský zásah do 20% sbírkového fondu potřebují 4 galerie 
o konzervátorský zásah do 30% sbírkového fondu potřebují 3 galerie 
o konzervátorský zásah do 40% sbírkového fondu potřebuje 1 galerie 
o konzervátorský zásah do 50% sbírkového fondu potřebuje 1 galerie 
o konzervátorský zásah do 80% sbírkového fondu potřebují 2 galerie 
o neodpovědělo        5 galerií 

- vzhledem k tomu, že galerie musí zadávat restaurátorské i konzervátorské práce 
většinou externě, snižuje se procento provedených realizací těchto prací 

o za posledních 5 let galerie restaurovaly 
 do 0,5% sbírky   9 galerií 
 do 1% sbírky   4 galerie 
 do 2,5% sbírky    1 galerie 
 do 8% sbírky   1 galerie 
 neodpovědělo   6 galerií 

o kolik procent z rozpočtu galerie v minulém období mohly uvolnit na 
restaurátorskou a konzervátorskou ochranu sbírky 

 méně než 0,25% ročního rozpočtu 6 galerií 
 do 0,5%     1 galerie 
 mezi 0,5 - 1%    2 galerie 
 mezi 2 -2,5%    1 galerie 
 do 3%     2 galerie 
 neodpovědělo      9 galerií 

o pouze 7 galerií v posledních 5 letech získaly nějaké mimorozpočtové zdroje 
na restaurování; 

- sbírková evidence a digitalizace 
o 19 galerií pracuje v digitálním evidenčním systému DEMUS; 
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o 3 galerie využívají BACH (zpravidla, ty které jsou odděleními větších muzeí, 
jedna má oba systémy pro různé typy podsbírek); 

o 14 galerií využívá možnosti rozšířené digitální správy sbírek v systému 
DEMUS, který umožňuje záznam celé historie předmětu od okamžiku jeho 
návrhu na zařazení do sbírky až po proces vyřazení, eviduje změny pohybu a 
uložení sbírkových předmětů (včetně příslušné smluvní agendy a výdejek / 
příjemek z depozitáře), proměnu jejich stavu a inventarizace; 

o digitalizovaná sbírková evidenční metadata (tj. záznam v rozsahu 2. stupně 
evidence) má  

 100%  12 galerií 
 do 90%  2 galerie 
 do 80%  1 galerie 
 do 70%  2 galerie 
 mezi 26 – 50% 4 galerie 

o v oblasti digitální obrazové dokumentace je situace horší 
 do 20%  6 galerií 
 mezi 30-50% 5 galerií 
 mezi 60-90% 7 galerií 
 100%  3 galerie 

o 16 z 21 odpovídacích galerií spolupracuje s Registrem sbírek výtvarného 
umění a podílí se tak na tvorbě znalostní prověřené databáze, která má za cíl 
přinášet odborné informace o sbírkovém fondu členských galerií RG ČR, tato 
spolupráce je o to důležitější, že pouze 5 galerií má na svém webu katalog 
sbírky on-line; 

- alarmující je také skutečnost, že mzdové náklady (přestože většina zaměstnanců 
s vysokým podílem odborně specializované práce nedosahuje celostátního průměru 
mezd) přesahují  

o u 1 galerie 80% roční finanční dotace 
o u 1 galerie 70% roční finanční dotace 
o u 5 galerií mezi 60% - 70% roční finanční dotace 
o u 2 galerií do 60% roční finanční dotace 
o u 10 do 50% roční finanční dotace 
o u 2 do 40 % roční finanční dotace 

- vážné problémy jsou i v oblasti systematického rozšiřování sbírek (zde se do 
odpovědí promítá i skutečnost, že některé kraje zařadily tuto položku do investic), 
zjišťovali jsme % průměrné roční dotace v posledních 5 letech, které galerie vydaly 
na nákupy: 

o 0%  1 galerie 
o do 0,5%  6 galerií 
o do 2%  2 galerie 
o do 4%   2 galerie 
o do 6%  2 galerie 
o do 7 %  1 galerie 
o do 9 %  1 galerie 
o ostatní buď neodpověděli (což většinou znamená, že nenakupují) nebo mají 

nákupy v investicích, o nichž zpravidla rozhoduje kraj 
o přestože tato % nevypadají tak špatně, je třeba si uvědomit vazbu mezi výší 

ročního rozpočtu a neustále rostoucími cenami výtvarného umění na trhu  
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o jasnější představu dá vyhodnocení odpovědí na otázku, kolik předmětů jste 
získali v posledních 5 letech 

 do 20 sbírkových předmětů  3 galerie 
 do 50 sbírkových předmětů   1 galerie 
 do 100 sbírkových předmětů  2 galerie 
 do 150 sbírkových předmětů  2 galerie 
 do 200 sbírkových předmětů  4 galerie 
 do 250 sbírkových předmětů  1 galerie 
 do 400 sbírkových předmětů  2 galerie 
 do 700 sbírkových předmětů  2 galerie 
 do 1000 sbírkových předmětů  1 galerie 
 4000 sbírkových předmětů  1 galerie 
 neodpovědělo     2 galerie 

o z těchto ks sbírkových předmětů získaných v posledních 5 letech však byly 
dary v 

 0 %  1 galerie 
 1%  1 galerie 
 do 20%  2 galerie 
 do 50%  6 galerií 
 do 80%  3 galerie 
 do 100%  1 galerie 
 neodpovědělo   5 galerií    

- špatná ekonomická situace galerií se promítá i do odpovědí na otázku, kolik 
katalogů ke stálým expozicím galerie vydala za posledních 5 let (tuto situaci bohužel 
neřeší ani mimorozpočtové zdroje, protože na tuto oblast není nastaven žádný 
grant) 

o žádný  8 galerií 
o 1 – 2  7 galerií 
o neodpovědělo 6 galerií (což ale většinou také znamená, že žádný)  

 
zpracovala: Dagmar Jelínková 
 
KOMENTÁŘ K 1. VYHODNOCENÍ DAT PŘEDNESENÝ NA SENÁTU RG ČR VE ZLÍNĚ  
15. - 16. 10. 2013 
 
ÚVOD 
- Přinášíme zprávu o 2. ETAPĚ projektu RG ČR týkající se přípravných kroků ke 
standardizaci práce se sbírkami. Děkujeme všem galeriím, které vyslyšely naši výzvu a vyplnily 
zevrubný dotazník. Z 27 členských institucí jej odevzdalo 21. Vážíme si Vaší součinnosti přes 
velké pracovní vytížení. Věřte však, že jste posloužili dobré věci. Dotazníky zahrnovaly celé 
spektrum otázek, které se týkají existenčních podmínek života galerií i výsledků jejich práce. 
Přinášejí tudíž zásadní informaci o dnešním stavu regionálních galerií, ať již pozitivního či 
negativního charakteru. Tato „mapa“ nám pomůže formulovat problémové okruhy a následně i 
naše návrhy na zlepšení ve fungování celého oboru a také požadavky vůči našim zřizovatelům. 
Litujeme, že se podobný průzkum neodehrál již někdy na začátku devadesátých let. Mohli 
bychom tak lépe dokumentovat dynamiku vývoje v této oblasti. I tak lze však poukázat na řadu 
zajímavých trendů.      
- Myslíme si mimo jiné, že již samotná formulace otázek mohla institucím připomenout 
některá vlastní „problémová místa“, která souvisejí s dnes platnými zákonnými povinnostmi. Jde 
například o existenci vnitřního předpisu týkajícího se režimu práce se sbírkou, realizace 
pravidelných revizí elektroinstalací, povinnost zpřístupňování stálých expozic, kterou lze naplnit 
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alespoň půl roku trvajícími výstavami z vlastních sbírkových fondů (zákon 122/2000 Sb.) či 
zveřejňování výročních zpráv apod. 
    
- Usoudili jsme, že po prvním statistickém zpracování, které se odehrálo za účasti pracovní 
skupiny ve složení Ladislava Horňáková, Dagmar Jelínková, Michal Lazorčík, Alena Potůčková a 
Jana Svobodová bude nejúčinnější vybrat pouze tři nejzajímavější okruhy a informovat Vás 
stručně o prvních hodnotících výstupech. Možná se tak lépe osvětlí potenciál skrytý v získaných 
datech. Skupina bude samozřejmě pokračovat v jemnějším vyhodnocování i nadále. To nám jistě 
poskytne řadu inspirací, které pomohou jak rozvoji jednotlivých institucí, tak směřování Rady 
galerií jako profesního sdružení a budou zároveň podkladem pro pokračování interní diskuse o 
standardizaci galerijní práce. 
 
ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ VE SPRÁVĚ GALERIÍ  

Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, že 21 hodnocených galerií sídlí v 51 a polovině budov, 
z nichž 33 budov pochází ze 13. – 18. století. Představují tedy významnou část našeho 
kulturněhistorického i architektonického dědictví  a 41 budov je památkově chráněných nebo 
tvoří součást památkových rezervací. Z toho plyne, že galerie pomáhají péčí o tyto revitalizované 
objekty naplnit i funkce památkové péče definované památkovým zákonem a zajišťují současně 
jejich fungování. Na to ovšem nedostávají adekvátní prostředky. 
Památková ochrana těchto budov přináší také galeriím řadu limitů a problémů v naplňování 
zákonných standardů veřejné služby a uživatelského komfortu: 

1. Problémem je jejich dopravní dostupnost a především bezbariérovost  - jen 11 budovy je 
zcela přístupných a bezbariérových  

2. Dvě třetiny galerií mají nedostatečné a nereprezentativní vstupní prostory bez zajištění 
ve světě běžných standardů pro návštěvníka (recepce, současným požadavkům 
odpovídající hygienické zázemí, kavárna, šatny, galerijní obchod). 

3.  Nedostatečné je také technické vybavení pro péči o sbírky a především možnost 
regulace klimatických podmínek ve výstavních prostorách, ve 26 budovách ho lze 
regulovat jen částečně, ve 4 budovách ho nelze ovlivnit vůbec 

4. S výše uvedeným souvisí také stav depozitářů:  
   v 17 institucích jsou bez rezervy pro další rozvoj a v 5 případech jsou již nyní  
   přeplněny 
   jen 13 depozitářů má možnost oddělit jednotlivé sbírky podle materiálů 
   jsou nedostatečně technicky vybavené a ve 44 je možná pouze ruční manipulace 
   v 18 nelze zajistit díky jejich kapacitě ani bezpečnou manipulaci se sbírkovými 
   předměty  
   26 depozitářů je bez možnosti regulovat klima, 15 má možnost ho regulovat  
   částečně. 

5. Složitá je otázka modernizace těchto budov. Pouze dvě galerie sídlí v objektu, které byly 
vybudovány pro účely domu umění. Většina objektů byla rekonstruována v posledních 
dvaceti letech z prostředků zřizovatele, devět dalších na ni z různých důvodů teprve 
čeká.    
 
Dotazník ale také ukázal, že je v galeriích velmi dobrá situace v oblasti zabezpečení proti 

nezákonnému vniknutí do objektů, na čemž se podepsal především speciální dotační titul MK 
v rámci programu ISO, nastartovaný v devadesátých letech.  
Také podle výsledků dotazníků nejsou až na 7 případů budovy ohroženy živelními pohromami. 
 

SPRÁVA SBÍREK A JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ                                                                                      

 Při formulování otázek týkajících se správy sbírek a jejich zveřejňování jsme vycházeli ze 
standardizovaných veřejných služeb, které byly publikovány v novele sbírkového zákona v roce 
2004. Největší galerie, která dotazník vyplnila, spravuje více než 72 tisíc sbírkových předmětů 
zapsaných v CES, nejmenší pak disponuje sbírkou do 1 tisíce předmětů, 8 galerií má sbírku 
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obsahující 5-10 tisíc předmětů, 6 galerií spravuje 10-25 tisíc sbírkových předmětů a v 5 galeriích 
jsou sbírky od jednoho do pěti tisíc předmětů.  
 Citelně chybějí obslužné prostory, přestože čísla nejsou úplně přesná, neboť někteří 
respondenti odpovídali za celou instituci, někteří podle budov, 19 galerií nemá žádnou 
konzervátorskou dílnu, pouze ve dvou galeriích je restaurátorská dílna. Ačkoliv ve větší části 
institucí tvoří papírové sbírky více než 60% sbírkových předmětů, jen 10 galerií má v objektu 
paspartérnu. S těmito skutečnostmi pak kontrastují potřeby restaurování a konzervování, které 
byly většinou stanoveny kvalifikovaným odhadem. 10 galerií potřebuje restaurovat do 10% 
svých sbírkových předmětů, 5 galerií do 20%, po dvou galeriích vykázalo potřebu do 30% a 
rovněž do 40% svého sbírkového fondu, 2 galerie na tuto otázku neodpověděly. U 
konzervátorských zásahů jsou potřeby ještě výraznější – 5 galerií potřebuje konzervátorský 
zásah u méně než 10% sbírkových předmětů, 4 galerie do 20%, 3 do 30%, po jedné do 40% a 
do50%, dvě pak vykázaly potřebu konzervace do 80% sbírkového fondu, ostatní galerie 
neodpověděly. Ještě neradostnější jsou výsledné odpovědi na dotaz „Jaké % sbírky jste 
zrestaurovali za posledních 5 let?“ 9 galerií odpovědělo do 0,5%, 4 do 1%, 2 do 2%, 1 galerie do 
2,5% a 1 do 8%, ostatní neuvedli žádnou odpověď. Pouze 7 galerií odpovědělo, že mají 
zpracován střednědobý plán restaurátorských a konzervátorských zásahů na svém sbírkovém 
fondu, tuto situaci ovlivňuje zejména skutečnost, že pouze 2 galerie mohly vydat ze svého 
rozpočtu do 3% na restaurování, 1 galerie měla prostředky do 2,5% svého ročního rozpočtu, 2 
galerie mezi 0,5-1%, 1 galerie do 0,5% a 6 galerií méně než 0,25%, 9 galerií odpověď neuvedlo.  
 Pouze 7 galerií v posledních 5 letech získalo mimorozpočtové zdroje na restaurování, 
které ve 3 případech nepřesáhly 0,5% objemu financí na restaurování, v 1 případě byly do 10% 
a v 1 případě dosáhly 35% objemu financí na restaurování. Preventivní konzervaci, tj. udržování 
patřičně stabilních klimatických ukazatelů, významně ovlivňuje charakter budov nebo jejich 
částí, kde jsou deponovány sbírky, 14 z nich galerie vyhodnotily jako klimaticky nedostatečné. 
 S dobrou správou sbírek také souvisí pečlivá evidence, kterou všechny galerie, jež 
odpověděly, vedou také v digitálním systému – 19 využívá DEMUS, 3 pak pracují v systému 
BACH. Potěšující je, že 12 z nich již má 100% digitální metadata, 2 galerie se pohybují mezi 80-
90%, 1 galerie má digitalizováno 70-80% sbírky, 2 galerie 60-70% a 4 galerie se pohybuji mezi 
26-50% svého sbírkového fondu. 14 galerií využívá i rozšířené možnosti digitální evidence pro 
agendu zápůjček, pohybu předmětů a podrobné evidence o jejich aktuálním stavu.  
Horší situace stále panuje v oblasti obrazové digitální dokumentace, kde 100% zpracování 
vykázaly pouze 3 galerie, v rozmezí 60-90% se nachází 7 galerií, 5 galerií má obrazově 
digitalizováno 30-50% a 6 galerií je teprve na počátku práce a vykazují do 20% obrazově 
digitalizovaného fondu. Stálo by za úvahu žádat po MK ČR vytvoření speciálního dotačního titulu 
na posílení investic do této oblasti, neboť 14 galerií a jejich poboček se spoléhá pouze na vlastní 
zaměstnance, 4 pouze na externí služby a 9 na kombinaci obou.  
 Potěšující je také skutečnost, že 16 z těchto 21 galerií spolupracuje s Registrem sbírek RG 
ČR a předává do něho svá digitální data o sbírkách. 2 galerie mají takto zveřejněn svůj fond 
100%, 2 galerie se blíží – zveřejňují 96-99%, 3 galerie se pohybují mezi 60-90%, 2 galerie 
zveřejnily mezi 20-50% a 4 galerie do 20% svých sbírek. 9 galerií také spolupracuje na 
naplňování dat pro muzejní autority. Spolupráce RG ČR na zpřístupňování informací o 
sbírkovém fondu členských galerií je o to důležitější, že pouze 5 galerií zveřejňuje na svém webu 
on-line katalog sbírky. 
 Méně uspokojivá je pak skutečnost, že pouze 8 galerií pravidelně nějakou formou zjišťuje 
ohlasy veřejnosti na svou práci (tzn. že 13 galerií nevyhodnocuje dopad své odborné činnosti 
pro veřejnost a 2 galerie na svém webu nezveřejňují ani výroční zprávy). 
 
 
EKONOMICKO-PERSONÁLNÍ PROBLEMATIKA   

Kvantitativní hodnocení je obtížné, vzhledem k rozdílnému charakteru institucí. Z 21 lze 
k těm menším (od 7 fyzických do 20 osob) přiřadit 11, k těm středně velkým (od 22 do 32) 7, 
k těm velkým (od 40 do 42) pak 2. Samostatnou kategorii tvoří jedna velká galerie se 119 
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zaměstnanci. Hned na začátku je třeba uvést, že čísla leckdy zkreslují vysoké počty osob 
zařazených do sféry dozoru.  

Představu o škále profesí nám dává jejich soupis, který vznikl na základě našich otázek a 
jejich doplněním ze strany respondentů. Profese jsou rozděleny do dvou částí – na odborné, 
které tvoří vlastní jádro personálního vybavení galerií, a na ekonomicko personální a obslužnou 
agendu. Mezi odborné profese je vřazena i pozice ředitele, vzhledem k tomu, že ve vedení 
institucí až na čtyři případy pracují lidé s odborným vysokoškolským vzděláním (většinově 
historikové umění či muzeologové, ve dvou případech výtvarní pedagogové). Tuto skutečnost lze 
považovat za pozitivní a lze ji doporučovat jako vhodný trend i do budoucnosti. Nyní tedy ty 
profese, nejprve ty odborné: ředitel, kurátor sbírek, kurátor výstav, edukační pracovník, 
registrar, asistent výstav, konzervátor, restaurátor, správce depozitáře, 
archivář/dokumentátor, knihovník, správce webu, pracovník PR / marketing, fotograf, 
grafik, architekt, instalační pracovník. A nyní ty druhé: ekonom, účetní, auditor, 
personalista, administrativa, spisová služba, správce IT, hospodářská správa, 
investiční technik, správce budovy, pokladní, pracovník ostrahy, kustod, produkční, 
manažer výstav, 
provozní, pracovník úklidu, řidič, skladník, šatnář, technik BOZP, údržba. 

Škála profesí se zdá být dostatečně pestrá a v ideálním případě úplného obsazení byť jen 
na částečné úvazky by mohla zaručit kvalitní fungování institucí. Míra obsazenosti funkcí se 
zvyšuje s velikostí instituce. Ideálu se blíží jen ty největší. Úplným obsazením disponuje jen 
jediná, v níž je též zastoupena profese restaurátora.    

K profesím nejméně často zastoupeným patří fotograf, konzervátor, správce IT a správce 
webu. Galerie v těchto případech častěji využívají služeb externistů. Nejčastěji jsou externě 
najímáni restaurátoři. Dále se v ojedinělých případech externě využívají úklidové služby a 
ostraha, výjimečně PR a marketing.  

Problémem v personálním vybavení galerií zůstává i nadále, a to zejména u malých 
institucí, kumulace funkcí. Jen na některých pozicích tak fungují „celí“ lidé. K „děleným“ profesím 
náležejí zejména archivář, resp. dokumentátor, asistent výstav, instalační pracovník, knihovník, 
pracovník PR a marketingu, registrar, správce depozitáře a správce webu.  

Za pozitivní lze považovat trend v obsazování relativně nové profese edukátorů, jimiž 
alespoň na částečný úvazek disponuje již většina galerií. Zde se příznivě podepsal efekt novely 
zákona 122/2000 Sb. o standardech veřejné služby. Podobný vývoj by byl žádoucí i u dalších 
důležitých odborně obslužných profesí, jako je registrar, jehož páteřní agendu naplňují na 
miniaturní úvazky většinou kurátoři sbírek, jimž odčerpává čas a energii na vlastní odbornou 
práci. Zodpovědná profese správce sbírek (registrara), který se zabývá evidencí a smluvní 
agendou spojenou se sbírkovým fondem) je přitom jako stvořená pro absolventy vyšších 
odborných škol. Stejně tak je potřeba apelovat na potřebu plněji zabezpečit dynamicky se 
rozvíjející agendy pro digitalizaci sbírek, správce webu, správce IT, PR a marketingu, které dosud 
neměly příležitost zakořenit v práci galerií.  Ve škále profesí kupodivu zcela absentuje profese 
právníka, ač se instituce potýkají se stále složitější právní agendou.  

Nedostatečné zastoupení některých profesí zejména v malých galeriích, jako jsou 
například restaurátoři, konzervátoři, fotografové, odborníci na digitalizaci sbírek, by bylo 
potřeba systémově řešit pomocí zvýšených dotací na najímání externích služeb ze strany 
Ministerstva kultury či zřízením kvalitně vybavených centralizovaných pracovišť, na něž by se 
mohly jednotlivé instituce obracet. Důležité je rovněž navázat na úspěšnou tradici školení pro 
správce depozitářů a kurátory sbírek.    

Co se týče struktury vzdělání, patří galerie ke kvalitně obsazeným institucím. Na 
odborných pozicích pracují v souladu s požadavky na jednotlivé funkce vysokoškolsky či 
středoškolsky vzdělaní zaměstnanci s adekvátním zaměřením. Totéž platí i o ekonomickém 
sektoru. O to nepříznivěji vyznívá platové ohodnocení, které patří spolu s celou sférou kultury 
k těm podprůměrným. Vysvětlení relativní stability v personální obsazenosti lze hledat ve 
vysoké míře motivace a touze pracovat v oboru.   

Za alarmující lze přitom považovat skutečnost, že 19 institucí vydává více než 40 % 
z roční dotace na mzdy. Z toho 5 více než 60 %, dvě instituce ještě více. Je zřejmé, že tyto 
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prostředky pak chybějí na plnění odborných úkolů, jako například na digitalizaci sbírek, akvizice 
(podíl z rozpočtu je zcela žalostný, galerie jsou odkázány na dary a nemohou tak naplňovat 
hlavní sbírkotvorné poslání) a vydávání katalogů ke stálým expozicím. Mimochodem za 
posledních pět let nevydalo žádnou publikaci tohoto typu 8 galerií, 6 na otázku neodpovědělo, 
takže se lze domnívat, že ani tam se v této oblasti nic neodehrálo. Situaci neřeší ani granty, 
leckdy slouží k podpoře základní výstavní činnosti, která by však měla být hrazena z dotace od 
zřizovatele. Nakonec tedy končíme u obvyklého konstatování, že za vším se skrývá nedostatek 
prostředků. V našem případě bych si to nedovolila považovat za výmluvu. Myslím, že všichni se 
snažíme jejich absenci nahrazovat důvtipem a zlatými českými ručičkami.  
 
Zpracovaly: Ladislava Horňáková, Dagmar Jelínková, Alena Potůčková 
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ÚVOD 
 

Použitá metodologie při řešení úkolu 
 

V rámci přípravy a zpracování projektu Analýza služeb a činností galerií pro 21. století, Stanovení 
standardů a stanovení způsobů jejich měření (indikátorů výkonu) pro galerie (Rada galerií 2007) 
byla PhDr. Dagmar Jelínkovou provedena mj. analýza výročních zpráv členů Rady galerií České 
republiky (dále jen RG ČR). 
 
Většina galerií při zpracování výroční zprávy vychází dle analýzy dr. Jelínkové (jednalo se o 
výroční zprávy za rok 2006, pozn.) z navyklých osnov ročních výkazů, které poskytovaly v 90. 
letech MK ČR. Některé galerie je doplňovaly obrázky zakoupených sbírkových předmětů, 
vybraných akcí nebo obálek vydaných tiskovin. Většinou se však jednalo spíše o statistické 
výkazy nebo stručný výtah z ročního výkazu. Na webových stránkách převažovala prezentace 
výroční zprávy ve formě stručného výtahu z ročního výkazu pro svého zřizovatele bez 
ekonomických ukazatelů nebo s velmi zestručnělými informacemi o příjmech a výdajích. 
Některé členské galerie na webu výroční zprávu neměly nebo byl jejich obsah pro systémovou 
chybu trvale nepřístupný. Další galerie do listopadu 2007 neuveřejnily zprávu za rok 2006, 
prezentovaly se pouze starou zprávou z r. 2005 či dokonce z roku 2004. Také samotné vyhledání 
výročních zpráv na jednotlivých galerijních stránkách mnohdy nebylo snadné, neboť byly skryty 
pod různými odkazy. Souhrnně závěry průzkumu konstatovaly, že žádná z analyzovaných zpráv 
nenaplňovala všechny zásady pro zpracování kvalitní výroční zprávy ani se nesnažila 
prezentovat činnost instituce jako veřejnou službu nebo standardizovanou veřejnou 
službu. 
 
V závěrech samotné studie bylo konstatováno, že jednotná struktura výroční zprávy by byla 
vhodným nástrojem pro evaluaci galerijní práce a pro porovnání dodržování a rozvoj jejích 
standardů, které by zvýraznily profesionalitu muzejní práce a učinily by ji srozumitelnější 
veřejnosti. Dále se zde uvádí, že v zájmu RG ČR je proto konsensuální dohoda na nové osnově 
výroční zprávy, která by odrážela jak veřejné služby poskytované galeriemi, tak pomáhala 
vytvářet statistická data, na jejich základě by Rada mohla věrohodně nastavit pravidla a 
indikátory akreditačního modelu pro galerie v ČR. 
 
Rada galerií se na svém jednání 9. 12. 2008, kdy prosím doplnit rozhodla pro projektové řešení, 
se záměrem vytvoření doporučené makety výroční zprávy. Ke dni 26. 3. 2009 prosím doplnit byl 
podán grant na projekt Výroční zpráva jako významný komunikační nástroj galerií a muzeí umění 
na MK ČR. V rámci řešení úkolu byl sestaven tým ve složení: 
 
ředitelé: ing. Lubomír Bednář (ekonom, AJG Hluboká nad Vltavou), Mgr. Jiří Jůza (historik umění, 
GVU Ostrava), PhD., Mgr. Aleš Seifert (historik umění, OGV Jihlava) 
kurátoři: Mgr. Ladislava Horňáková (historička umění, KGVU Zlín), Mgr. Markéta Kroupová 
(historička umění a koordinátorka projektu, OG Liberec) 
edukátoři: PhDr. Olga Kubelková (edukátorka, SGVU Litoměřice), Šárka Zahálková (edukátorka, 
GVU Pardubice) 
ekonomové: ing. Ivana Richtářová (ekonomka, GVU Ostrava) 
 
V rámci týmového složení zastupovali jednotliví členové jak svou profesní specializaci, tak svou 
funkci ve vlastní organizaci. Z těchto pozic byly hodnoceny jak relevance dat pro výroční zprávy 
(dále jen VZ), tak jejich četnost a celková struktura výroční zprávy.  
 
Jak se ukázalo v průběhu práce, původnímu doporučení napomoci prostřednictvím výroční 
zprávy věrohodně nastavit pravidla a indikátory akreditačního modelu pro sbírkotvorné galerie 
v ČR, nebylo možné zcela vyhovět. Požadavky na data pro akreditační schéma mají výsostně 
odborný charakter, mohly by být mnohdy i pro veřejnost zavádějící a nepříliš atraktivní. Proto 
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se pracovní skupina rozhodla soustředit na strukturu dat, která je relevantní pro nejširší okruh 
adresátů výroční zprávy galerie. Výsledkem práce je doporučená maketa VZ pro členské galerie 
RG ČR, kterou je možno dále upravovat dle individuálních potřeb jednotlivých institucí. 
Zpracování akreditační schématu bylo pracovní skupinou shledáno jako žádoucí, vysoce 
profesionální aktivita, ke které se Rada galerií podle možností vrátí v budoucnu.  
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA JAKO NOVÉ KOMUNIKAČNÍ MÉDIUM 
 
Výroční zpráva je jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro komunikaci o tom jak si organizace 
stojí a jaké má výsledky v daném kalendářním roce. V České republice ji používají jako výkaz 
činnosti a komunikaci s veřejností podnikatelské a neziskové organizace. Systém vykazování 
činnosti a hospodaření organizace, který má veřejný sektor, kritéria výroční zprávy nesplňuje. 
Proto se zde zabýváme nejprve modely výročních zpráv , jejich terminologií a logikou, 
odvozených z podnikatelského a neziskového sektoru. 

Terminologie  

Definice výroční zprávy 

Přesto, že je možné ve vyhledávačích na Internetu najít stovky výročních zpráv, zejména 
podniků a škol, její pojmový aparát i definice v českých podmínkách jsou řídké. Pojem „výroční 
zpráva“ zmiňuje pouze oblíbená virtuální encyklopedie Wikipedia. V české mutaci encyklopedie 
je definována v souvislosti se zprávou jako takovou. 
 

Zpráva  
Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden 
člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem. Používá se v nejrůznějších oblastech lidského 
života a společenského styku jako např. ve zdravotnictví, politice, podnikání apod. 
Ve vnitropodnikové komunikaci je jako zpráva myšlen elaborát, většinou shrnující nějakou 
oblast činnosti podniku, typicky pracující s jeho statistickými údaji. Zvláštním případem je tzv. 
výroční zpráva. 
 

Poměrně přesněji je výroční zpráva (Annual Report) definována v anglické verzi Wikipedie: 
 

Výroční zpráva 
Výroční zpráva je souhrnná zpráva o aktivitách podniku v průběhu kalendářního roku. Jejím 
smyslem je poskytnout všem, kdo s činností podniku přicházejí jakýmkoliv způsobem do styku, 
informaci o těchto aktivitách a finanční výkonnosti podniku. Většina zákonů ukládá podnikům, 
aby o těchto skutečnostech informovaly veřejnost, a často požadují, aby byla zpráva součástí 
archivu podniku. Od firem, které jsou registrovány na burze, se často požaduje častější interval 
než rok. Obsahem zprávy jsou rovněž další informace, které jsou relevantní pro všechny 
zainteresované strany. Velké firmy mívají většinou reprezentativní a podrobné výroční zprávy.  
 

Výroční zpráva jako komunikační nástroj byznysu 
 

Výroční zpráva je jedním z nejdůležitějších komunikačních nástrojů byznysu, nikoliv pouze jako 
prezentační firemní materiál. Její forma je dána legislativou, obsahuje povinné informace, jejichž 
správnost, přesnost a komplexnost ověřuje auditor7. 
 
Výroční zpráva je nástrojem image firmy a zdrojem spolehlivých a přesných informací o jejích 
výsledcích a aktivitách v uplynulém roce. Dále o tom jak je firma řízena, jaké jsou její aktuální 
cíle a záměry. Na základě výroční zprávy se často investoři rozhodují o spolupráci s danou 
firmou.  
 

                                                 
7 Jak vytvořit kvalitní výroční zprávu. Czech Business Forum. Zima 2007, s. 16-17 
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Nejlepší výroční zprávy jsou v České republice oceňovány v prestižní soutěži sdružení CZECH 
TOP 100, do níž je každoročně přihlášeno několik desítek výročních zpráv. Soutěž má vliv na 
formování celkového informačního a grafického designu výročních zpráv u nás. V roce 2008 se 
konal již 16. ročník této soutěže.  Nejlepší kvalitu výročních zpráv dlouhodobě vykazuje Skupina 
ČEZ, Pražská energetika, Škoda Auto, Zentiva. V roce 2007 se výrazně prosadily do první desítky 
také firmy 02, České dráhy, Lesy České republiky, České aerolinie a Komerční banka.  
 

Soutěž obsahuje i samostatné kategorie jako Informační hodnota nebo Grafický design. Zároveň 
jsou stanovena odvětví, v nichž jsou organizace hodnoceny (Energetika, Finanční instituce, 
Lehký průmysl, Nadace, asociace a jiné neziskové organizace, Obchod a služby, Stavebnictví, 
Těžký průmysl). Mimo to v rámci soutěže existuje zvláštní cena KPMG a další ocenění např. za 
Nejlepší zprávu na CD nebo Nejlepší zpráva o společenské odpovědnosti. 
 

Podoba soutěže i stanovené kategorie zřetelně odrážejí fakt, že příspěvkové organizace v kultuře 
patrně doposud neměly dostatečnou motivaci, aby se do podobné soutěže přihlásily a začaly se 
tak zviditelňovat na širším společenském trhu. Pro pořadatele a podnikatelské subjekty by to 
bylo zřetelným signálem jejich účasti v tomto pásmu společenského života a pro zřizovatele by 
případné ocenění mohlo být překvapivou zpětnou vazbou. Účast muzeí umění v soutěži by 
mohla zajímavým způsobem postavit do srovnání současnou kvalitu vizuální komunikace 
podnikatelských subjektů a zároveň přimět muzea, aby začala věnovat pozornost aktuálnímu 
vývoji grafického informačního designu. 
 
Zásady pro zpracování kvalitní výroční zprávy dle CZECH TOP 100: 

1. formulace promyšleného jednoduchého sdělení – podklad pro vizuální zpracování 
zprávy. Grafické zpracování musí odrážet charakter firmy, její činnost, postavení na trhu, 
hodnoty. Zpracování zprávy předjímá to, co se zainteresovaní partneři mohou chtít o 
firmě dozvědět 

2. nalezení vhodného způsobu sdělení vzhledem k potenciálním adresátům 
3. koncepce zprávy jako dialogu mezi managementem firmy a investorem.             

Moderní výroční zprávy se vyjadřují jasně, stručně a srozumitelně. Je použit 
nekomplikovaný jazyk, s jednoduchou větnou stavbou, uvážlivě se pracuje s cizími slovy 
a úzce odbornými výrazy. Čtenář by měl získat ucelenou představu i při zběžném 
prolistování 

4. použití kvalitního designu, účinných a promyšlených výtvarných a grafických 
konceptů. Výroční zprávy jsou doprovázeny kvalitními fotografiemi, které by měly mít 
nápad. 

Výroční zpráva jako komunikační nástroj neziskového sektoru 

Není patrně náhodné, že kvalitou a podobou výročních zpráv se v České republice mimo byznys 
zabývají pouze neziskové organizace, které si vydobyly samostatnou kategorii v soutěži CZECH 
TOP 100. Druhou soutěž pořádá nezisková organizace AGNES, která se zaměřuje na profesní 
vzdělávání neziskových organizací z celé ČR.  

Cílem soutěže je poskytnout jednotlivým organizacím kvalitní posouzení jejich výročních zpráv, 
ale také mezi nimi zprostředkovat kontakt, umožnit vzájemné srovnání a aktualizovat diskusi o 
úrovni výroční zprávy a jejím poslání při prezentaci a propagaci neziskové organizace.  Výroční 
zpráva je zde chápána nejen jako výkaz celoroční práce každé organizace, ale je i jako nástroj její 
prezentace vůči veřejnosti, spolupracujícím organizacím i dárcům. Pro neziskovou organizaci je 
výroční zpráva nepostradatelný materiál, který se může stát dobrým doporučením pro další 
subjekty, aby s ní navázaly spolupráci nebo, aby organizace získala podporu. Soutěžit mohou 
pouze tištěné výroční zprávy, součástí hodnocení je i stručný popis způsobu a úspěšnosti 
distribuce cílovým skupinám, příp. zhodnocení její efektivity.  
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Kritéria hodnocení v soutěži8 

1. obsahové zpracování výroční zprávy, její logická struktura a formální náležitosti 
2. grafické zpracování, technická a estetická úprava, přehlednost 
3. ekonomická transparentnost  
4. ediční zpracování, jazyková kultura a styl (srozumitelnost, stylová jednotnost, čtivost,     

terminologická přesnost) 
5. originalita 
6. efektivita 

 

Pro česká muzea umění představují obě soutěže určitou výzvu, aby v současném komunikačním 
poli nalezla své místo mezi podnikatelským a neziskovým sektorem a hledala vizuální i 
informační podobu komunikace s veřejností.  
 

Výroční zpráva jako komunikační nástroj sbírkotvorných galerií ČR 
 

Zákonná ustanovení týkající se povinnosti instituce zpracovávat a zveřejňovat výroční 
zprávu v České republice 
 

Zákon 483/2004 Sb. galeriím (jakožto poskytovatelům veřejné a veřejné standardizované 
služby) ukládá povinnost každoročního zpracování informací o činnosti ve výroční zprávě 
zveřejněné prostřednictvím tisku nebo elektronicky. Nijak však neupravuje osnovu této 
zprávy.  
Právně zřizované subjekty mají rovněž za povinnost mít výroční zprávu podle zákona o 
účetnictví 536/91, paragraf 21 a dále dle vyhlášek č. 500-506/2002. Účetnictví příspěvkových 
organizací se řídí zákonem 504. 
 
Médium výroční zprávy 
 

Pro členy RG ČR představuje publikace výroční zprávy s kvalitně zpracovanými informacemi a v 
současném grafickém zpracování nezastupitelnou možnost, jak se prezentovat širokým cílovým 
skupinám jako moderní instituce, poskytující kvalitní a nezastupitelné veřejné služby.  

Principy při zpracování VZ 

- transparentnost pro veřejnost (jednoduchost, přehlednost) 
- interpretace komplexních nebo odborných dat a volba srozumitelného 

(neodbornického) jazyka 
- opakování informací ve více rubrikách VZ tam, kde se logicky překrývají, Odkazy zajišťují 

přehlednost (např. výstavní a publikační činnost instituce, katalog k výstavě - uvozující 
věta může být odkazem do druhé kategorie) 

- definování cílových skupin, kterým je výroční zpráva určena před samotným 
zpracováním – volba informací a jazyka s ohledem na to, aby si všichni adresáti snadno 
nalezli soubor informací, který je zajímá 

- statisticky nebo kvalitativně nepříznivé skutečnosti je třeba srozumitelně vysvětlit 

Resumé výroční zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Dle uvážení instituce je možno do výroční zprávy zpracovat resumé, případně i cizojazyčné. 
Doporučenou praxí je nahradit resumé úvodním slovem ředitele, které poskytuje analytické 
informace o činnosti instituce v uplynulém roce. 

 

                                                 

8 http://www.agnes.cz/index.php?cmd=page&id=68 

 

http://www.agnes.cz/index.php?cmd=page&id=68
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DOPORUČENÁ MAKETA VÝROČNÍ ZPRÁVY GALERIE 
 

1. ÚVOD 
 

1.1 Slovo ředitele - Rekapitulace stavu činnosti instituce v uplynulém roce              
(za který je předkládána výroční zpráva) 

 

Tato kategorie poskytuje informace o faktorech a okolnostech, díky nimž měla galerie úspěch i 
případně neúspěch. Zdůrazňuje zejména nejdůležitější okolnosti uplynulého roku, je interpretací 
skutečnosti ve vztahu k předkládaným datům (např. povodně, radikální pokles návštěvnosti 
v důsledku omezení turistického ruchu). Zároveň se zde konstatuje, jakým způsobem instituce 
zhodnotila finanční příspěvek zřizovatele a sponzorů. Slovo ředitele zasazuje činnost galerie do 
společenskopolitického rámce a širších souvislostí. Je osobním oslovením veřejnosti z pozice 
ředitele instituce, který ji reprezentuje jako značku. V tomto smyslu je vzkazem, který umožňuje 
použití osobitého stylu. Rozsah cca maximálně 1 tiskové strany. 
 

Jedná se zejména o tyto kategorie informací: 
 

- naplnění cílů zřizovatele, korespondence se strategickými rozvojovými dokumenty 
veřejné správy 

- hlavní úspěchy (10 NEJ)  
- mimořádné události 
- zasazení činnosti instituce do kontextu veřejného života v daném roce (jak galerie na co 

reagovala) 
- významné stavební úspěchy, renovace budov nebo zvýšení jejich uživatelských 

standardů a zkvalitnění vybavení 
- významné akce pro veřejnost, např. Muzejní noc (pokud se dramaticky zvyšuje 

návštěvnost nebo počet participujících organizací a jednotlivců) 
- shrnutí informací z kategorie „výhled na příští rok“, zejména vzhledem k informacím, na 

které je třeba upozornit (např. počet děl nutně vyžadujících restaurátorský zásah – 
informace pro sponzory) 

- obecné poděkování (naše činnost v uplynulém roce by nebyla možná bez podpory 
zřizovatele, sponzorů, spolupráce s …, přízně veřejnosti – vážíme si přízně svých 
návštěvníků, kteří…; s možností vyjmenovat ty nejvýznamnější a v jaké oblasti; u 
důležitých představitelů kraje a města nebo sponzorů uvést jména) 

 

1.2    Základní informace o galerii 

Jedná se o statickou informaci, která se v zásadě opakuje, mění se v souvislosti s aktuálním 
novou formulací poslání instituce anebo s rozšířením jejích služeb. 
 

- stručně historie galerie a její specializace, role ve městě a regionu (např. je jediným 
muzeem umění v regionu, to znamená, že slouží danému počtu jeho obyvatel, podobný 
indikátor jako nemocnice/počet obyvatel) 

- poslání galerie (zejména pokud je formulováno na období několika let a aktuálně se 
proměňuje) 

- základní informace o standardizovaných službách, které galerie zajišťuje 
 

1.3     Organizační uspořádání instituce 

Rubrika organizační uspořádání instituce dává základní informaci o struktuře a uspořádání 
organizace a postihuje všechny změny, ke kterým došlo v kalendářním roce. Má informační 
charakter. 
 

Jedná se zejména o tyto kategorie informací: 
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- struktura organizace 
- pobočky 
- organizační schéma (pavouk)  
- rozpis činností (oddělení a pracovníci, kteří zajišťují činnost galerie v trvalém pracovním 

poměru v daném kalendářním roce) 
- informace o počtu zaměstnanců v trvalém pracovním poměru 

 

2  SBÍRKY 
 

Rubriky, týkající se sbírek, postihují odbornou činnost instituce, péči o sbírkový fond a jeho 
prezentaci 
 

2.1. Úvod   
 

2.1.1. Charakteristika sbírkového profilu instituce (opakuje se každoročně pro uvedení do 
kontextu)  
 

2.1.2. Stav fondu k 31. 12. 20XX                                               
(počet sbírkových předmětů v jednotlivých oblastech sbírkotvorné činnosti, rozpis jednotlivých 
sbírek dle materiálů) 
 

Jedná se o počet sbírek a počet inventárních čísel jednotlivých sbírek s komentářem o různých 
způsobech evidence - chybějící metodika evidence v minulosti, z níž vyplývají dnešní 
nesrovnalosti a různé interpretace – ve formě vysvětlivky pod čarou  
 

Komentář: Pravidla sbírkové evidence se během trvání muzeí a galerií několikrát proměnila, 
platnost změn se však většinou vztahovala na nově získané sbírkové předměty. Historicky vzniklé 
metodiky proto stále ovlivňují rozdíly v počtu vykazovaných sbírkových předmětů. Sjednocení 
evidenčních postupů podle nejnovějších předpisů si vynucuje až probíhající digitalizace sbírkových 
fondů. Nejpřesnější data tedy mají instituce s plně digitalizovanou sbírkou. Rychlost digitalizace 
ovlivňuje velikost sbírek v galeriích a počet odborných pracovníků, a proto se mohou v průběhu 
tohoto procesu vykazovaná čísla lišit a měnit, neboť sbírky jsou živým organismem, který se 
neustále proměňuje podle stupně odborné práce s nimi. 
 

2.2.   Prezentace sbírek galerie 
 

2.2.1. Úvod (stav stálých expozic, jejich stáří, kvalita instalace, splnění klimatických a 
světelných standardů, nároky na údržbu; vyjma informací o stavu bezpečnostních 
systémů, u nových expozic popis, spolupráce, financování, ohlasy v tisku) 
 

2.2.2 Expozice (počet stálých expozic, počet vystavených/zpřístupněných děl, popis expozic 
se zvýrazněním jejich potenciálu pro cestovní ruch a vzdělávání, zachycení proměn a 
obohacení expozic, vyjádření jejich unikátnosti v celorepublikovém, případně evropském 
kontextu), jejich návštěvnost – pokud je možno statisticky rozlišit 

2.2.3. Zápůjčky  

Úvod – shrnující informace o celkovém počtu zapůjčených předmětů, z toho 
vyjmenování těch nejvýznamnějších zápůjček 

Jednotlivé zápůjčky (počet zapůjčených předmětů z vlastních sbírek, u významných 
zápůjček uvést tyto informace: autor, dílo, název výstavy, termín konání, instituce, město 
a země, uvést důvod proč je zápůjčka významná (např. doplnění monografické výstavy 
umělce o díla z našich sbírek, bez nichž by nebylo možno veřejnosti představit jeho tvorbu z 
30. let 20. století, která je významně zastoupena v naší instituci) 
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Reprízy výstav sestavených z vlastních sbírek – jedná se o prezentaci odborné práce 
galerie v jiné instituci; charakteristika a název výstavy, kde byla předtím, kam půjde poté, 
čím je výstava významná nebo unikátní  

Počet vypůjčených předmětů (pokud je to zajímavé, uvést kolik procent sbírky bylo 
v daném roce vypůjčeno) 

 

Web (databáze sbírek galerie na webu, počet děl zpřístupněných online, počet 
zpracovaných děl do centrálního registru RG) 

2.2.4 Publikace děl v literatuře (počet reprodukovaných předmětů v odborné literatuře, 
periodikách a dalších tiskovinách 

2.2.5 Badatelské návštěvy za účelem publikování (počet badatelů, důvody návštěvy, odkud 
pocházejí, jednotlivé cílové skupiny badatelů – studenti, odborná veřejnost, počet 
zpřístupněných sbírkových děl a způsob jejich publikace: diplomová práce, publikace, 
výstava, počet elektronických dotazů) 

2.2.6 Druhy a počet vzdělávacích programů vztahujících se přímo ke sbírkám instituce, 
pro jaké cílové skupiny a počet účastníků programů 

Tipy na doprovodné fotografie: nové expozice, mapka - do těchto institucí a měst byla 
zapůjčena naše díla 

2.3 Akvizice/Nákupy 
 

2.3.1 Úvod - informace o akviziční politice galerie vytváří prestiž galerie a podněcuje dárce. Je 
zde možno zvýraznit informace o akviziční politice vzhledem k umění regionu a 
k nutnosti doplňovat stávající sbírky, případně se záměrem tvorby nových expozic nebo 
uvést odkaz na nákupní komisi) 
 

2.3.2 Charakteristika nejvýznamnějších akvizic (čím a proč jsou tak významné, 
srozumitelný jazyk pro laickou veřejnost, uvést zajímavý příběh, který se k dílu nebo 
akvizici váže), např. v roce 200X se galerii podařilo získat … 

 
2.3.3 Celkový počet získaných sbírkových předmětů a způsob jejich nabytí (nákup, dar, 

převod, výměna nebo dědictví; počet v jednotlivých kategoriích; korespondence 
s přírůstkovou knihou) 

 
2.3.4 Úbytky ze sbírek (důvod vyřazení, počet vyřazených děl) 
 
Celková částka vydaná na akviziční činnost v daném roce 
 
Tipy na doprovodné fotografie: reprodukce nejvýznamnějších akvizic, v případě významného 
dárce jeho fotografie při předávání daru (je nutný jeho/její souhlas) 
 

2.4 Péče o sbírky – restaurování a uložení sbírek 
 

2.4.1 Úvod (informace o vlastním restaurátorském nebo konzervátorském pracovišti galerie, 
jeho statut, odbornost, vybavení dílny, spolupráce s externisty, významné úspěchy nebo 
změny, politika galerie v péči o sbírkový fond, stav depozitářů a kvalita jejich vybavení) 
 

2.4.2 Významné restaurátorské počiny – příběhy děl 
 

2.4.3 Objem zrestaurovaných předmětů, důvod jejich restaurování nebo konzervace 
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2.4.4 Celková suma vydaná na konzervování a restaurování 
 

 

Komentář: druhy ošetření, stručně a laicky popsat rozdíl mezi restaurováním a konzervováním, 
zásah do díla zde souhrnně pojmenováváme restaurování 
 

Tipy na doprovodné fotografie: fotografie díla před restaurátorským zásahem a po něm 
 

2.5 Evidence a dokumentace 
 

2.5.1 Evidence 
 

Úvod 
Uvést, že sbírky jsou vedené v Centrální evidenci sbírek MK ČR a že jejich evidence se provádí 
dle zákona 122 Sb., to znamená, že instituce zajišťuje služby dané zákonem. Dále vysvětlit, že je 
několik způsobů evidence: 1. a 2. stupeň do inventárních a přírůstkových knih. Vysvětlit rozdíl 
mezi přírůstkovou a inventární knihou. 
 

Počet zapsaných přírůstkových čísel do přírůstkové knihy v roce 200X 

Počet zapsaných inventárních čísel do inventární knihy v roce 200X 

Stav digitální evidence do systémů Demus a Bach 

Počet záznamů provedených do digitálních systémů v daném roce (bez ohledu na 
stupeň zpracování a kvalitu záznamu) 

Kým je digitální evidenci zajišťována – kurátorem nebo zda je na tuto práci vyčleněn 
„specialista“? 

 

2.5.2 Dokumentace 
 

Úvod 
(informace o fotografickém, dokumentačním nebo digitálním pracovišti galerie, externí 
spolupráce, vysvětlení pro veřejnost proč se fotí v různých kvalitách, způsob zálohování dat) 
 

počet fotografií k danému datu (v tomto roce se vyfotilo tolik a tolik obrazů, soch 
apod.)  

 

2.6 Odborná činnost galerie s přímou vazbou na sbírky 
 

2.6.1 Úvod 

Informace o odborné práci kurátorů, (která je daná ze zákona, z níž veřejnost vidí jen malý 
zlomek v podobě uspořádané výstavy) v daném kalendářním roce, počet pracovníků instituce, 
kteří se věnují odborné práci, jejich procentuální zastoupení v celkové profesní skladbě galerie  

 
2.6.2 Inventarizace (činnost instituce, která je dána zákonem, je časově a personálně náročná, 

stav, počet zinventovaných inventárních čísel v daném roce) 
2.6.3 Celkový počet posudků a odborných konzultací – z toho pro veřejnost a pro státní správu 

a samosprávu 
2.6.4 Zajištění badatelské činnosti – příprava vyžádaných uměleckých děl, zapsání 

badatelského listu 
2.6.5 Prezentace instituce navenek prostřednictvím vlastní odborné práce (publikační činnost, 

příprava výstav na klíč, zahajování výstav, přednáškové a vzdělávací aktivity, členství 
v odborných komisích a radách, aktivity ve výzkumných projektech)ˇ 
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3 VÝSTAVY 
 

3.3 Úvod (informace o výstavní politice instituce, informace o průměrném počtu výstav do 
roka – versus stav za daný rok – nejvýznamnější byla tato…, procento vlastních a přejatých 
výstav, výstavy na půdě instituce a mimo ni, spolupráce s externími odborníky – kurátory 
nebo architekty) 

 

3.4 Počet výstav uspořádaných v daném roce,  z toho z vlastních sbírek, připravených 
autorským týmem instituce, převzaté 

 

3.5 Významný výstavní počin v daném roce (ocenění, široká spoluúčast zapůjčitelů, 
představení neznámé části sbírky apod.) 

 

3.6 Stručná charakteristika jednotlivých výstav na půdě instituce (struktura 
záznamu: Název, místo konání v případě má li instituce více objektů, datum konání, 
autor/komisař/kurátor, anotace, doprovodné programy, kvalita vydaného katalogu, 
návštěvnost, záštita (pokud byla poskytnuta), způsob financování: příspěvek zřizovatele, 
granty, sponzorské dary,VIP hosté, počet ohlasů v médiích – uvedení nejvýznamnějších 
příspěvků, repríza výstavy v jiné galerii, doprovodné programy k výstavě 

 

Tipy na doprovodné fotografie: fronta na vstupenky, hlava na hlavě ve výstavním prostoru, 
VIP hosté, krásná instalace 

 

4 PUBLIKACE 
 
V této rubrice je nutno rozlišit vlastní publikační činnost instituce a spolupráci 
s nakladatelstvími; (odborná publikační činnost pracovníků galerie viz odborná činnost), získaná 
ocenění za publikační činnost. 

4.1       Úvod – shrnutí ediční činnosti instituce 

4.2       Významný ediční počin      

4.3 Druhy publikací (katalogy k výstavám, sborníky, monografie, periodika) a jejich počet; 
struktura záznamu: základní bibliografický záznam, uvést způsob financování (pokud je 
zajímavé u významných počinů: granty a jiné finanční příspěvky) 

 

5 VZDĚLÁVÁNÍ 
 

V této rubrice instituce uvádí všechny druhy aktivit, které poskytuje v rámci celoživotního 
vzdělávání obyvatelům města a regionu.  
 

5.1    Úvod 
 

Úvod poskytuje souhrnné informace o vzdělávací činnosti instituce za daný kalendářní rok, 
s uvedením důležitých ilustrativních dat, která poskytují adresátům strategie představu o její 
kvalitě a kvantitě. Je zde možno orientačně zdůraznit celkové množství programů a jejich 
návštěvníků; vytvořené edukační materiály; počet nových škol, se kterými byla navázána 
spolupráce či škol, které zařadily návštěvu galerie do školního vzdělávacího programu; 
nejvýznamnější získané granty; zvýšení úvazku na vzdělávací činnost z ½ úvazku na celý; 
vybavení vzdělávacího atelieru; zpracování strategie vzdělávací činnosti instituce; vzdělávací 
aktivity pro marginalizované skupiny (Akademie III. věku pro seniory, přednášky pro matky na 
mateřské dovolené); spolupráce s vysokými školami; získaná ocenění; žádosti o konzultace od 
jiných subjektů apod. 
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5.2     Statistické zhodnocení vzdělávací činnosti 

Jedná se o data, vztahující se k cílovým skupinám, typům vzdělávacích programů a jejich 
četnosti, získaným grantům a sponzorských prostředkům pro edukativní činnost, partnerské 
spolupráci se školami v rámci vzdělávací soustavy regionu a města. U cílových skupin vzhledem 
k různým adresátům výroční zprávy je vhodné rozlišit jednotlivé skupiny dle města a kraje. 
Některá data je vhodné rozlišit institucionálně a individuálně (počet základních škol versus 
počet žáků).  

5.3     Cílové skupiny 

•mateřské školy 

•základní školy (včetně základních 
uměleckých škol) 

•střední školy 

•vysoké školy 

•pedagogové 

•družiny 

•zájmové kroužky 

•Domy dětí a mládeže, střediska volného 
času 

•pracovníci jiných galerií 

•rodiče s dětmi 

•dospěli v produktivním věku 

•senioři 

•osoby se zdravotním nebo mentálním 
postižením 

•osoby ohrožené sociálním vyloučením 

•návštěvníci města nebo regionu 

 

 

Graf č. 1 - Četnost programů pro cílové skupiny v roce 200X 

 

Graf č. 2 – četnost programů pro cílové skupiny 
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Četnost programů pro cílové skupiny 

22%

1% 13%

26%

38%

pedagogové

skupiny spec.

odborná veřejnost

individuální návštěvníci

školy

 

5.4    Vzdělávací programy  

(zde je vhodné rozlišit návaznost na školní osnovy a zapojení do školního vzdělávacího 
programu školy a samostatné vzdělávací programy instituce) 

5.4.1 Vzdělávací programy pro školy 

Pracovní listy pro žáky a metodické materiály pro učitele 
Interaktivní nebo zážitkové programy 
Projektové vyučování 
Objektové učení 
Komentované prohlídky 
Výtvarné dílny nebo workshopy 
Výtvarné tábory a letní dílny 

5.4.2 Další vzdělávání dospělých 

Metodické semináře pro pedagogy 

5.4.3 Doprovodné programy k výstavám a kulturní pořady 

(jedná se o aktivity, které mají volnočasový charakter nebo potenciál a nejsou uplatňovány 
v rámci osnov škol ani školního vyučování) 

Dětský nebo rodinný průvodce 
Přednášky 
Malé žánry: koncerty, komponované pořady, divadelní představení, autorská čtení 
Zájezdy za uměním 
Výtvarné soutěže 

5.5     Periodicita programů 
 

Proporce dlouhodobých a krátkodobých programů  

5.6    Spolupráce v rámci vzdělávací činnosti galerie - partneři 

Druhy partnerství pro vzdělávací aktivity 

Spolupráce se školami 

Mediální partnerství 

Finanční partnerství 
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Reklamní partnerství 

Záštity pro vzdělávací programy 

 

Graf č. 3 - Návštěvnost z hlediska cílových skupin v roce 200X 
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23%
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mateřské školy

1. a 2. stupeň ZŠ

široká veřejnost

uměleckoprůmyslové školy

gymnázia a střední školy

individuální návštěvníci

odborná veřejnost

 

6 VEŘEJNOST 

6.1     Návštěvníci  

Návštěvnost galerie, nejvýznamnější cílové skupiny, pokud je možno rozlišit – procentuální 

zastoupení jednotlivých cílových skupin, tabulky, grafy 

6.2     Spolupracovníci 

Souhrnná rubrika pro spolupráci galerie, kde se objeví veřejná správa, odborné instituce, školy, 

sociální zařízení, apod. Vyjmenovat nejvýznamnější partnery v daném kalendářním roce, 

předmět spolupráce a zdůraznit v čem galerii pomohla a co by se bez partnera nepodařilo 

uskutečnit. 

6.3     Komunita 

Do oblasti komunitních aktivit patří zejména to, čím se podílí galerie na vytváření místního 
společenství. Tyto její aktivity by měly být zejména zdůrazněny adresátovi, jímž je Město, neboť 
jimi galerie významně přispívá ke zkvalitňování života ve městě a měly by také být Městským 
úřadem v zásadě podporovány. 
 

6.3.1 Místní akce k významným dnům nebo výročím 
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Kulturní program pro obyvatele města (počty účastníků, uvést rozvoj akce v daném roce – 
zvýšení počtu participujících organizací, prohloubení spolupráce s jinou institucí, 
spolupořadatelství, počty účastníků, počty účinkujících) 
 

6.3.2 Programy ve spolupráci s jinými místními organizacemi 
Dny otevřených dveří 
Muzejní noc 
Den památek, Dny evropského dědictví 
Zapojení do jiných akcí celostátního i regionálního charakteru (Den Země, Den bez aut…) 
Odborná spolupráce při městských slavnostech 
 

6.3.3 Zapůjčení prostor pro místní slavnostní události 
Absolventské koncerty konzervatoře 
Státní maturity 
Promoce 
 

6.3.4 Spolupráce se sociálními organizacemi  
Pečujícími o zdravotně a mentálně postižené nebo menšiny  
Chráněné dílny 
Stacionáře 
Tyfloservis 
Organizace sdružující seniory 
 

6.3.5 Spolupráce na přednáškových nebo vzdělávacích cyklech jiných subjektů 
Křesťanská akademie 
Univerzita třetího věku 
 

6.3.6 Spolupráce s místními občanskými sdruženími (v kulturní, zdravotní, sociální 
oblasti) 

 

7 KNIHOVNA, ARCHÍV 
 

V této rubrice je třeba uvést, zda je knihovna evidována na MK ČR jako veřejně přístupná 
knihovna, která poskytuje standardizované služby; dále množství a rozsah služeb knihovny, její 
cílové skupiny 
Podle Knihovnického zákona 257/2001 Sb., Paragraf Veřejné knihovnické a informační služby, 
oddíl 6 je „Provozovatel knihovny povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým 
a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou. 
 

- stav knihovního fondu k 31. 12. 200X – počet položek a kategorie knihovního fondu 
- přírůstky – celkový počet a kategorie přírůstků 
- nová rozšíření profilu fondu 
- počet badatelů – statistika, jednotlivé skupiny vyčíslit procentuálně 
- počet zpracovaných knihovních jednotek v roce 200X, procento zpracovaného fondu 
- specifikace poskytovaných služeb: např. veřejný internet, přístupy k databázím  
- jednotná informační brána 
- cenné fondy 
- výstřižková služba knihovny – dokumentace činnosti instituce 

 

8 WEB 
 

Úvod 
V této rubrice je možno uvést zlepšení stavu webu oproti předchozím letům, technické novinky, 
zajímavosti, upřesnit k jaké aktualizaci webu došlo, vyjádřit jak prostřednictvím webu instituce 
komunikuje s veřejností, zmínit nové webové stránky nebo jejich grafiku, technické novinky 
nebo zajímavosti, druhy vyhledávačů, zařazení nových rubrik – video, dětská počítačová hra, 



 91 

virtuální procházka, zda využívá galerie moderní nástroje internetové komunitní sítě – 
Facebook apod.) 
 

- Počet přístupů 
- Počet převedených sbírkových děl do DEMUSU 
- Upgrade Webu 
- Počet sbírkových předmětů, který instituce zpracovala nad rámec stanovený zákonem a 

přidala na webovou stránku 
- počet přístupů na web za daný rok 

 

9 PUBLIC RELATIONS GALERIE 
 

Úvod 
Vyjádřit jakým způsobem galerie komunikuje s veřejností, formy propagace, to, zda používá 
nové nástroje vizuální komunikace, např. jednotný vizuální styl, úspěšný marketing  - např. 
důsledky volných vstupů, direct maily, apod. 
 

- Počet mediálních ohlasů na instituci v kalendářním roce 
- Mediální spolupráce galerie na celostátní, regionální i místní úrovni 
- Počet tiskových konferencí a četnost rozesílání tiskových zpráv 
- Účast novinářů na nejvýznamnějších z nich  

 

10 MANAGEMENT INSTITUCE 
 

Způsob řízení organizace: komunikace se zřizovatelem, koordinace činnosti se strategickými 
rozvojovými plány veřejné správy, projekty do Strukturálních fondů EU, vlastní strategický 
rozvojový plán, všechny moderní formy řízení organizace 
 

11  HOSPODAŘENÍ GALERIE V ROCE 200X 
 

Tato část je dle preferencí organizace zpracována spíše textově nebo spíše tabulkově. 
Způsob prezentace ekonomických dat pro čtenáře: je třeba se rozhodnout jak vyjádřit 
ekonomický proces v průběhu roku pro uživatele výroční zprávy a srozumitelně komunikovat 
sdělení jak byly finanční prostředky využity, doplnit grafy. 
 

11.1 Úvod  
předpisy, kterými se organizace v ekonomické oblasti řídí; 
stručný komentář – charakteristika hospodaření organizace v hodnoceném roce, 
hlavní vlivy, reakce;  
shrnutí základních dat: zlepšený hospodářský výsledek, mzdové prostředky, 
průměrný plat, uvést metodiku výpočtu dat; 

 

11.2 Tvorba a čerpání rozpočtu organizace v roce 200X 
- tabulka s uvedením schváleného rozpočtu v položkovém členění; vyznačení celkových 

změn rozpočtu v průběhu roku; skutečnost 200X; procentuální plnění 
- komentář: stručné zdůvodnění největších odchylek skutečnosti od plánu  

 

11.3.    Vývoj hospodaření v letech 200V – 200X (cca za posledních 5 let)  
- tabulka s uvedením skutečnosti v nadepsaných letech ve stejném položkovém členění 

jako v bodě 11.2.; s doplněním indexu porovnání skutečností posledních dvou let 
- komentář s charakteristikou trendu hospodaření ve vyznačených letech, případně 

zjištěných výrazných změn mezi hodnoceným a předcházejícím rokem 
     

11.4.    Přehled nejvýraznějších nákladů a výnosů v roce 200X  
- tabulka:  předmět výdaje/výnosu  -   částka výdaje/výnosu v Kč 
- komentář dle potřeby 
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11.4.1.  Získané příspěvky, dotace a granty v roce 200X  
-       tabulka  
-       komentář  

 

11.4.2.  Odměňování v roce 200X 

-       tabulka: průměrný plat zaměstnanců organizace za posledních 3 – 5 let  
-       komentář k vývoji s označením příčin změn  

 

11.5.    Investiční rozvoj v roce 200X 
 

- tabulka:  předmět investičního výdaje versus  vynaložené investiční náklady 
- komentář 

 

11.6.    Hospodaření s investičním majetkem organizace v roce 200X 
 

- členění na nemovitý majetek (budovy, pozemky apod.) a ostatní  
komentář k účelovosti a efektivnosti využívání majetku k zajištění činnosti a rozvoje 
organizace  

 

11.7.    Grafické vyjádření činnosti a rozvoje organizace  
 

 
 Graf č. 4 – vývoj nákladů na výstavní činnost 
 

- porovnání mandatorních  a rozvojových výdajů organizace v časové řadě několika let,  
- vývoj nákladů na určité činnosti v časové řadě,  
- porovnání vztahu vynaložených nákladů např. na výstavní činnost ve vztahu k 

návštěvnosti výstav nebo edukační činnosti,  
- získané příspěvky, dotace a granty v časové řadě několika let apod. 

 
11.8.    Účetní výkazy k 31.12.200X  
 

-       oficiální zveřejnění výsledků hospodaření organizace ve formě zkrácené verze účetních  
        výkazů.  

 

12   KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Uvést všechny interní a externí kontrolní akce, jejich výsledky, případně zjednaná nápravná 
opatření. 
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13    PODĚKOVÁNÍ 
 

Výčet může mít charakter poděkování, např. „v roce 2009 se činnosti Galerie výtvarného umění 
podíleli“ - seznam (mimo kmenových zaměstnanců, příležitostní pracovníci na základě dohod o 
pracovní činnosti, sponzoři/dárci, členové poradních orgánů apod.). 
 

Tato kategorie umožňuje navíc učinit další doprovodný krok - rozeslat děkovný dopis na závěr 
roku všem, kdo v daném roce zajišťovali činnost instituce, případně vytvořit seznam zvaných na 
slavnostní večer na závěr roku. 
 
14   VÝHLED NA PŘÍŠTÍ ROK 
 

V době zpracování výroční zprávy je již hotov plán činnosti instituce, je možno uvést 2-3 
nejvýznamnější akce, které organizaci očekávají a u nichž je předpoklad, že budou realizovány 
(výjimečný ediční počin, konference, velký vzdělávací projekt, počin pro město nebo kraj, velké 
investiční záměry nebo rekonstrukce). Zde je možné informovat veřejnost o prioritách činnosti 
instituce. Je třeba uvádět to, co má zásadní význam a má to charakter úkolu, který je 
vyhodnotitelný a dá se demonstrovat, jak se jej podařilo splnit. Zásadní rozvojové záměry je 
třeba komunikovat předem, aby veřejnost byla seznámena s tím, co instituce dělá a viděla, že má 
rozmyšlenu svou činnost. 
 

3 hlavní strategické úkoly instituce – pokud je možné zdůraznit návaznost na strategické 
rozvojové plány, např.  

- udržet návštěvnost na výši i přes klesající nebo nepříznivou situaci 
- získat granty v objemu 
- zajistit zpracování studie pro oblast… 

Jedna z priorit galerie na daný kalendářní rok by měla směřovat do oblasti vzdělávání 
 

Rozvojové záměry na rok 200X 
 

- důležité výstavy 
- projekty 
- opravy a rekonstrukce 
- systematický nákup sbírkových předmětů 
- modernizace v oblasti klimatických, bezpečnostních, požárních nebo osvětlovacích 

systémů 

 

ADRESÁTI VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Před zpracováním výroční zprávy je třeba, aby si instituce udělala seznam adresátů, kterým je 
určena. Každý z nich představuje jinou zájmovou skupinu, která bude ve zprávě hledat jiné 
informace a také způsob jejich prezentace pro navázání či udržování nebo prohlubování vztahu 
vyžaduje jiný přístup. Zohlednění cílových skupin by se mělo promítnout nejen do textových 
informací, ale i do výběru obrazové dokumentace. Ve formulacích, použitých ve výroční zprávě 
by se mělo objevit, že tyto zájmové skupiny mají podíl na celkové činnosti a úspěších galerie a 
způsob prezentace dat by měl být nenásilným poděkováním a ohodnocením jejich příspěvku pro 
chod instituce. 
 

Okruh adresátů výroční zprávy 
 

1. Zřizovatel: Rada kraje, kulturní komise Rady kraje, KÚ – vedoucí odborů (zejména 
kultura, školství, cestovní ruch) 

Zřizovateli je důležité sdělit, jaké aktivity se v daném kalendářním roce podařilo uskutečnit díky 
jeho příspěvku, zdůraznit posuny a úspěchy instituce. Dále VZ zřizovatele informuje, pro které 
cílové skupiny galerie připravuje svou nabídku a zdůraznit konkrétní témata a projekty 
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v souvislosti se strategickými rozvojovými dokumenty (práce s menšinami, celoživotní 
vzdělávání, rozvoj cestovního ruchu, práce s dobrovolníky apod.). 
Do závěru zprávy je možné zařadit rubriku Výhled na příští rok, kde galerie bodově uvede své 
nejdůležitější záměry a v další výroční zprávě zhodnotí jejich naplňování. 

Přínosy galerie pro kraj: 

 vůdčí kulturní instituce v oblasti výtvarného umění v regionu 
 kultivuje obyvatele regionu v oblasti kulturní gramotnosti a estetického vnímání 
 poskytuje vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání, zejména pro děti a    

mládež 
 zajišťuje další kulturní akce v rámci doprovodných programů k výstavám 
 podílí se na propagaci kraje 
 je součástí turistické nabídky v rámci regionu 
 kompetentně spravuje pro zřizovatele kulturní majetek velké finanční hodnoty 

 
2. Představitelé místní samosprávy v místě působnosti instituce, zejména starosta, 

MÚ: vedoucí odborů 

Představitelům samosprávy a místní správy je vhodné zdůraznit aktivity galerie, ze kterých 
profituje město a jeho občané. Jedná se zejména o tyto kategorie informací: 

 návaznost na strategické rozvojové dokumenty Města 
 spolupráce s místními institucemi (zejména zřizovanými Městem) 
 účast místních obyvatel na aktivitách galerie (procentuální odhadovaná návštěvnost 

z celkové návštěvnosti, počet žáků a studentů místních škol, kteří se účastnili programů 
galerie) 

 

Přínosy galerie pro Město: 

 je součástí nabídky cestovního ruchu ve městě 
 její přítomnost zvyšuje prestiž města a kvalitu života pro jeho obyvatele 
 poskytuje obyvatelům města kulturní vyžití 
 zvyšuje kulturní gramotnost žáků a studentů ve městě 

 
3. Ministerstvo kultury ČR 

Ministerstvo kultury ČR je perspektivním adresátem žádostí o granty. Pro komunikaci 
s ministerstvem je žádoucí, aby prokázala, že je aktivní a důvěryhodná. Oproti jiným zájmovým 
skupinám jsou zde důležité informace o odbornosti: 

 zdůraznění odbornosti galerie 
 počet a kvalita výstav a zápůjček 
 účast na zahraničních výstavách 
 významné publikační počiny 
 účast a návštěva významných hostů 

 
4. Sponzoři a partneři galerie (stálí dodavatelé) 

 
Pro sponzory je klíčová dlouhodobá kredibilita instituce a způsob jakým galerie zajistí, že 
spojení jejich jména s institucí je pro jejich marketing výhodnou investicí. V případě jakékoliv 
aktivity, která se díky sponzorům uskutečnila, je třeba uvést jejich podíl i u samotné informace o 
ní, nikoliv pouze v souhrnném poděkování.  

Kategorie informací, které jsou důležité pro sponzory: 

 dobrá informovanost o akcích, které se uskutečnily díky podpoře sponzora (cílové 
skupiny, návštěvnost, ohlas v médiích = informace o kompetenci instituce; dále: 
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 nástroje, které instituce používá k řízení a komunikaci: strategický rozvojový plán, plán 
komunikace 

 vyrovnaný rozpočet galerie, získání dalších finančních prostředků z vícezdrojového 
financování 

 ocenění, která galerie získala v kalendářním roce 
 akce pro veřejnosti, zejména pro cílové skupiny, které sponzor podporuje 
 VIP hosté na půdě galerie 
 ohlas instituce v médiích (počet článků, kladné ohlasy) 

 

5.   Další příspěvkové organizace v oblasti kultury zřizované Krajem nebo  
         Městem 

 
Výroční zpráva slouží jako výborný materiál, zajišťující vzájemnou informovanost. Je důležité 
nezapomenout uvést všechny spolupracující instituce v rámci projektů a v poděkování a 
zdůraznit jejich podíl na aktivitách galerie. Množství a kvalita spolupracujících partnerů jsou 
indikátory kvality samy o sobě a mají vysokou vypovídací hodnotu. Kvalitní zpracování 
informací o činnosti je navíc významným zdrojem inspirace a zvyšování úrovně jednotlivých 
institucí. 
 

6.   Školy všech stupňů vzdělávací soustavy v rámci pravidelné spolupráce 
 
Školy regionu a města jsou jedním z nejvýznamnějších partnerů instituce. Ředitel školy je 
významným adresátem výroční zprávy zejména v případě základního školství, protože 
rozhoduje o výběru institucí, které mohou být navštíveny v době výuky. Také učitelé škol jsou 
důležitou cílovou skupinou na trhu doplňkových vzdělávacích aktivit, ať již se jedná o programy, 
připravené pro ně v rámci jejich dalšího vzdělávání nebo o programy, které jsou atraktivním a 
účinným doplňkem jejich pro jejich výuku. Pro rozvoj vzdělávací činnosti instituce je také nutné 
získávat granty a zajišťovat sponzory. 

Kategorie informací, které jsou důležité pro školy: 

 počet škol, se kterými galerie pravidelně spolupracovala v kalendářním roce 
 počet vzdělávacích programů a jejich skladba a druhy podle cílových skupin 
 návštěvnost škol na vzdělávacích programech instituce 
 začlenění programů galerie do školních vzdělávacích programů (základní školství)  

 
7. Vysoké školy 

Pro galerii je žádoucí zkvalitnění spolupráce s vysokým školstvím, zejména v oblasti oborů dějin 
umění a výtvarné pedagogiky. Výroční zpráva je kredibilním zdrojem informací pro 
vysokoškolské studenty pro výběr jejich praxe, navázání externích pracovních poměrů nebo pro 
výběr tématu seminární/diplomní práce. Vysokoškolští studenti jsou významnou cílovou 
skupinou návštěvníků galerie a zájemci o její další činnost. Akce vysokých škol na půdě instituce 
mohou být důležitým zdrojem její prestiže a součástí jejích příjmů (promoce na půdě AJG, 
pořádané již po 30 let, jejichž sekundárním efektem je zvyšování návštěvnosti galerie účastníky 
slavnosti). 
 

8. Výtvarníci v regionu, ČR, spolupracující restaurátoři 

Výtvarná veřejnost regionu je kmenovou cílovou skupinou činnosti galerie. Patří mezi skupiny, 
pro které je důležitá základní informovanost o galerii. Podle adresáře pozvánek na vernisáže jim 
může být rozeslána výroční zpráva i elektronicky. 
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9. Členské galerie v rámci RG ČR 
 

Společná databáze výročních zpráv slouží k vzájemné informovanosti a zvyšování standardů 
činnosti. 

10.   Asociace muzeí a galerií ČR                                                                                                

Jediná profesní asociace s profesionálním aparátem a knihovnou. Zaslání výroční zprávy slouží 
jako dokumentace činnosti. 

11.    Církve, občanská společnost, zájmová sdružení v místě působení 

V případě církví se jedná o informace, zajišťující transparentní vztahy vzhledem k zápůjčkám 
z církevního majetku v těchto kategoriích: péče o předměty, návštěvnost na výstavách, kvalita 
restaurátorské činnosti instituce.  
V případě organizací občanské společnosti se jedná o vytváření spolupráce v rámci komunitních 
projektů, budování místního společenství a péče o skupiny ohrožené sociálním vyloučením. 
Tato oblast informací je důležitá pro místní veřejnost, sponzory a veřejnou správu. 

12.   Sdělovací prostředky 

Pro sdělovací prostředky umocňuje výroční zpráva motivaci k návštěvě tiskových konferencí. 
Pro sdělovací prostředky je VZ významným zdrojem informací ke zhodnocení činnosti instituce 
za loňský rok a k výhledu na příští rok. Ohlas ve významných médiích, zejména celostátních, je 
referenční informací pro další média 

Kategorie informací důležité pro sdělovací prostředky: 

 celková kvalita činnosti galerie 
 celková přitažlivost instituce a nejvýznamnější počiny 
 návštěvnost 
 mediální ohlasy 
 mediální partneři a podpora akcí 

13.   Poradní orgány ředitele 

Pro poradní orgány ředitele zajišťuje výroční zpráva celkovou informovanost o činnosti 
instituce a poskytuje informaci o kontextu, v němž se odehrává akviziční činnost (rozpočet, 
výstavní program). 

 
14.   Zaměstnanci, Společnost přátel galerie                                                                          

Pro zaměstnance a Společnost přátel galerie by výroční zpráva měla zajistit celkovou plošnou  
informovanost a přispívat k pocitu sounáležitosti s institucí a hrdosti na ni. 

 

 15.   Veřejnost, návštěvníci galerie                                                                                                         

Veřejnost získává z výroční zprávy nejkomplexnější aktuální informace o instituci a její činnosti. 
Je to nejvýznamnější zdroj informací pro potenciální i současné návštěvníky galerie. 
Dostupnost výročních zpráv na pokladnách galerie a na jejích webových stránkách. 
 

FORMY PUBLIKACE VÝROČNÍ ZPRÁVY A JEJÍ DISTRIBUCE 
 
1.   Tištěná výroční zpráva (cca 50 kusů k osobnímu předání pro reprezentativní účely, 
200 kusů poštou, 300 ks k rozdání na pokladně spolu s jinými informačními materiály – 
praxe AJG) 
 
2.   Online výroční zpráva (ke stažení na webových stránkách galerie a rozeslání dle 
adresářů galerie) 
 



 97 

TIŠTĚNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

Doporučení 
 

Obálka 
Obálka výroční zprávy by měla být natolik vizuálně atraktivní, aby si ji uživatel chtěl vzít, ale 
zároveň musí být významuplná. Jednou z možností je užít fotografii nebo grafiku, které ilustrují 
klíčové sdělení. 
 

Grafické zpracování 
Výroční zpráva jako komunikační nástroj plně využívá vizuálních forem komunikace (obrázky, 
schémata, grafy, diagramy, tabulky) jako názorných forem sdělení, ale musí jich být užito ve 
správné proporci a s rozmyslem. Všeobecně musí jejich použití ctít povahu informací a 
odpovídat obsahu sdělení. Pokud je jich užito málo, je výroční zpráva příliš zatížena textem, 
jejich nadměrné užití textové informace zkomplikuje. Dobře vybrané ilustrativní fotografie jsou 
žádoucí.  
Grafické prvky by měly zcela srozumitelně ilustrovat sdělovaná data tak, aby byla pro uživatele 
zpřehledněna. 

Struktura 
Většina čtenářů výročních zpráv nemá čas ani zájem číst detailně celý text. Je nutné používat 
krátké odstavce, přehledné nadpisy a vytvořit výjimečně dobrý systém navigace v textu tak, aby 
jednotlivé cílové skupiny snadno nalezly informace, které je zajímají. K tomuto účelu je možné 
využívat barvy označující různé sekce informací pro různé cílové skupiny adresátů či rámečky 
pro zvýrazněné informace či uvozovky. Font musí být snadno čitelný, délka řádků nesmí být 
příliš dlouhá, lepší jsou sloupce. 
 

Praktické rady: 
 

- na zadní stránce by měly být uvedeny kontaktní informace tak, aby byly snadno čitelné a 
přehledné 

- na přední straně by měly být naprosto jasně uvedeny název instituce a kalendářní rok, za 
který je výroční zpráva zpracována 

- tato informace by se měla v dobrém grafickém řešení opakovat na liště každé strany 
kvůli uživatelům, kteří si vykopírují jen to, co je zajímá 

- každá sekce VZ by měla být naprosto přehledně a na první pohled označena 
- u tabulek, grafů a diagramů je dobré opakovaně uvádět rok, kvůli uživatelům, kteří je 

přebírají a vyjímají je z textu nebo si je kopírují 
- úvodní slovo ředitele nebo významných příznivců galerie by mělo být doprovázeno 

fotografií a rukopisným podpisem jako osobní a méně formální sdělení 
- finanční sekce by měla být přehledně oddělena od ostatních a v celkové struktuře 

uplatněna tak, aby bylo uživateli umožněno snadno porovnávat obsahová data a finanční 
ukazatele 

- tmavé tóny podkladových barev na stránkách znemožní fotokopírování nebo tisk 
z počítače, stejně jako nedostatečně sytá barva písma 

 
ONLINE VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

Doporučení 
 

Přestože jsou elektronické výroční zprávy na setrvalém vzestupu, jejich skuteční uživatelé 
preferují tištěnou verzi kvůli snadnější orientaci a přehlednosti. Vyjma zcela graficky 
zvládnutých výročních zpráv jsou ostatní většinou v elektronické podobě méně uživatelsky 
přátelské. Pokud nemá fixovaný pdf. formát, klade velké nároky na přehlednost. Grafik výroční 
zprávy by si měl být vědom, že při transferování verze určené pro tisk do elektronické podoby, 
že se jedná o dvě média s rozdílnými nároky.  
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Přesto se online výroční zprávy (podobně jako webové stránky) stávají mocným nástrojem 
komunikace institucí s jejich okolím.  

Výhody online výroční zprávy 
Výhody online výroční zprávy se projevují při zvládnutí její struktury a funkčnosti pro uživatele. 
Musí poskytovat naprosto jasné sdělení o strategii instituce a jejím naplňování, o její činnosti a 
efektivitě fungování. 
 

Přednosti elektronické podoby VZ 

-  je nenákladová 

-  může si ji stáhnout každý zájemce, který má přístup k počítači 
-  umožňuje použít interaktivní prvky, případně zvuk či video 
-  pokud je uživatelsky přístupná, umožňuje jednotlivým skupinám adresátů si stáhnout   
   pouze informace, které je zajímají 
-  umožňuje interaktivní komunikaci uživatelů s institucí 

 

Praktické rady: 
 

- barvy by měly být užity tak, aby zpřehledňovaly sdělení v elektronické podobě 
- pokud je uživatelsky přístupná a umožňuje další využití (ne pdf. formát), je velice 

náročná na zpracování a zajištění přehlednosti 
- plné využití předností elektronického zpracování ve skutečnosti znamená vytvořit 

webovou stránku uvnitř webové stránky instituce, je třeba menu a výjimečně dobrá 
navigace 

- při použití jiného grafického zpracování musí obsah tištěné a elektronické verze výroční 
zprávy zcela souhlasit 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA GRAFICKÉHO DESIGNU VYUŽITELNÁ PRO VZ 
 

„Design sám o sobě je názorem, stanoviskem a komentářem, je určitým druhem sociální 
odpovědnosti. Vytváření designu znamená více než pouze jednoduše sestavovat, formovat nebo 
upravovat. Jeho prostřednictvím vysvětlujeme, zjednodušujeme, objasňujeme, přesvědčujeme, 
tvoříme, něco zdůrazňujeme, vyzdvihujeme a snad i bavíme.“  
 

Paul Rand, grafik 
Úryvek z knihy Design, Form and Chaos, Yale University Press, New Haven, 1993 
 

PRAVIDLA PRO VYTVOŘENÍ DOBRÉHO DESIGNU 
 

V designu platí více než kdekoli jinde, že pravidla jsou zde pro to, aby se porušovala. Je však 
důležité určitá pravidla znát, vědět, proč jsou považována za důležitá.  
 

1. KONCEPT 

Pokud se pokoušíme vytvořit kvalitní design, měli bychom znát myšlenku, obsah, příběh našeho 
produktu. Mít jasný záměr. Ať už se jedná o zcela komerční produkt anebo výroční zprávu 
galerie. 
 

2. KOMUNIKACE 

Design vždy nese nějaký význam. Nevhodný výběr jeho podoby může proto způsobit, že dané 
sdělení bude chápáno jinak, než zamýšlíme. Je dobré experimentovat s tvary, detaily, efekty, 
hledat tu správnou cestu, ale pokud vše smísíme dohromady, aniž vezmeme v úvahu, co mohou 
znamenat a jak korespondují se zamýšleným sdělením, může naše práce skončit fiaskem. 
 

3. JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 

Všechny části naší práce spolu navzájem musí komunikovat, „mluvit“ stejnou řečí. 
Předpokladem pro dobrý design je, aby vizuální řeč díla oslovovala všechny jeho části a aby na 
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sebe tyto části navzájem odkazovaly, a to nejen tvarem, důležitostí či umístěním, ale i 
koncepčně. 
 

4. PÍSMO 
Ve své práci používejme maximálně tři druhy písma. Pro každý druh si zvolme specifickou 
funkci. Příliš mnoho různých typů písma najednou rozptyluje pozornost a čtenáře může mást 
nebo dokonce unavovat.  
Písmo můžeme zároveň používat i jako obraz, má stejnou důležitost. Musí být na pohled 
příjemné a čtivé.  
 

5. HIERARCHIE 

Čtenáře bychom vždy měli zaměřit na jednu nejdůležitější věc, a potom ho provést tím ostatním. 
Pomáháme mu v orientaci, vytváříme hierarchii - pořádek, který je nezbytný k tomu, aby naše 
sdělení bylo čtenáři co nejpřístupnější. Informace zkrátka vyžadují systém.  
 

6. STRUKTURA 

Organizace textu a dalšího materiálu v svém díle nesmíme opominout. Jedním z přístupů, jak 
dosáhnout svého cíle je vytvořit si mřížku. Obrazy, pole textu, nadpisy a tabulková data se spolu 
musí setkávat a navzájem komunikovat. Jednou z mnoha možností uspořádání je pak sloupcová 
mřížka, která je velmi přizpůsobivá.  
 

7. BARVY 

Barvy bychom měli vybírat s určitým záměrem, nikoli bezmyšlenkovitě. Musíme myslet na to, co 
se s určitými barvami stane, když je zkombinujeme s jinými a co mohou u čtenáře vyvolat. Barva 
má v sobě spoustu psychologických a emocionálních významů. Barva ovlivňuje vizuální 
hierarchii a čitelnost písma.   
 

8. MÉNĚ JE VÍCE 

Čím více hmoty vtěsnáme do prostoru, tím hůře bude čtenář vnímat něco smysluplného. Pokud 
si vystačíme s málem, je to jen dobře.  
 

9. KONTRAST  

Šikovně vytvořený kontrast působí navýsost dobře. Musíme však nalézt rytmus, nebojme se 
kombinovat těsnost s volností. Kompozice, která nemá švih, může naše dílo zcela pohřbít. 
 

10. ŽIVOT 

Ze své práce bychom měli cítit život, neměla by být nudná a nezáživná. Kdo jiný než my, 
zaměstnanci muzeí umění a galerií, bychom měli mít v očích vizuální cit. Řiďme se jím! 
Inspirujme se okolo, v jiných kvalitních materiálech, u dobrých grafiků a designerů. Nesnažme se 
ale kopírovat a opakovat. 
 
... JEŠTĚ NĚCO O PÍSMU 
 

„Typografie je formou jazyka.“ 
 

Typografie je disciplína zabývající se písmem, především jeho správným výběrem, použitím 
a sazbou. Cílem typografie je zajistit čtenáři snazší čtení, efektivnější vnímání čteného textu 
a případně i vyloučit možné chyby a nejednoznačnosti plynoucí z více možných zápisů téže věty. 
Co se týče správného psaní např. interpunkčních znamének, mezer, čísel, dat, akademických 
titulů apod. doporučuji prostudovat si např. typografické rady na stránkách české wikipedie9, 
níže se zaměřím na některá obecnější pravidla a zákonitosti týkající se písma a jeho členění. 
 

Velikost písma má z hlediska jeho čitelnosti velký význam, obecně se doporučuje rozmezí 9 - 
14 bodů pro běžné texty jako jsou např. knihy, noviny, časopisy. 
 

                                                 
9 http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografické_rady#Pozn.C3.A1mka_k_norm.C3.A1m 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick%C3%A9_rady#Pozn.C3.A1mka_k_norm.C3.A1m


 100 

Zároveň je důležitý výběr typu písma. Správný výběr může podpořit komunikační schopnost 
díla.  
Šířka odstavce výrazně závisí na použité velikosti písma a na tom, kolik znaků se vejde na každý 
řádek textu.  
 

Optimální počet znaků, které lidské oko zpracuje, než dojde je konci řádku, se pohybuje 
(včetně mezer mezi slovy) mezi padesáti až osmdesáti znaky.  
 

Každý text může být vysázen různými způsoby, které se liší stylem zarovnání řádku - 
zarovnaný na levý okraj, na pravý okraj, zarovnání na střed, zarovnání tzv. do bloku. Zarovnání 
textu má vliv na mezery mezi jednotlivými znaky, a tedy i na vytvoření žádoucího uspořádání.    
U zarovnaného textu je jediným velkým problémem úprava vzdáleností mezi jednotlivými 
slovy.  
 

Výsledkem špatně zarovnaného textu, který má velmi rozdílné vzdálenosti mezi jednotlivými 
slovy, je převaha tzv. „řek“ - řetězců prázdného bílého prostoru, který se vizuálně propojuje a 
přelévá mezi řádky. V obzvláště špatně vysázeném textu mohou být řeky dokonce výraznější než 
prostor mezi řádky, což způsobuje, že odstavec připomíná směs náhodně rozházených slov.  
 

Odstavce s nezarovnanými okraji jsou možností, jak se vyhnout problémům s mezislovními 
vzdálenostmi v zarovnaném textu. Nezarovnaný okraj je rovněž zdrojem výraznější 
struktury, dané organicky zvlněným okrajem. Proměnlivá délka řádků s nezarovnaným 
okrajem pomáhá čtenáři s přechodem na další řádek, a tak i s odlišením jednotlivých řádků textu 
při tomto přechodu.  
 
TEXT ZPRACOVÁN ZA POUŽITÍ PUBLIKACE: 
TIMOTHY, Samara. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 
2008. 272 s. ISBN 978-80-7391-030-3. 
 

Inspirace 
 

Farmandova cena pro nejlepší výroční zprávu – opakovaný vítěz firma Hydro za 
propracovaný transparentní systém informování ve třech úrovních: podrobná zpráva se všemi 
daty, stručná zpráva pro veřejnost, interaktivní elektronická zpráva 
 

 

http://www.hydro.com/upload/Annual_reporting/annual_2008/downloadcenter/Reports/01_
annual%20report.pdf – úplná verze 

http://www.hydro.com/upload/Annual_reporting/annual_2008/downloadcenter/Reports/02_
in_brief.pdf - stručná verze 

http://www.hydro.com/en/Investor-relations/Reports/Annual-reports/2008/ - elektronická 
verze 

Podněty pro grafický informační design 

http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/category/best-of-annual-report-designs/ 
 
 

 

 
 
 

http://www.hydro.com/upload/Annual_reporting/annual_2008/downloadcenter/Reports/01_annual%20report.pdf
http://www.hydro.com/upload/Annual_reporting/annual_2008/downloadcenter/Reports/01_annual%20report.pdf
http://www.hydro.com/upload/Annual_reporting/annual_2008/downloadcenter/Reports/02_in_brief.pdf
http://www.hydro.com/upload/Annual_reporting/annual_2008/downloadcenter/Reports/02_in_brief.pdf
http://www.hydro.com/en/Investor-relations/Reports/Annual-reports/2008/
http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/category/best-of-annual-report-designs/
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Stanovení standardů a stanovení způsobů jejich měření 
(indikátorů výkonu) pro galerie 

 
 
 
 
 

 
Zpracovaly 
 
PhDr. Alexandra Brabcová 
Koncepce a text 
 
MOMENTUM – management kulturně historického dědictví 
Přípotoční 31, 101 00 Praha 10 
Tel: 271 72 02 67 
Mobil: 732 22 13 15 
e-mail: abrabcova@momentum.cz 
 

 
PhDr. Dagmar Jelínková 

Tabulky a obsahová redakce 

 
 
Určeno výhradně pro Radu galerií, zastoupenou předsedou PhDr. Ivanem Neumannem 
 
10. prosince 2007 

mailto:abrabcova@momentum.cz
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Británii 

2.3.1.  Indikátory pro muzea a archívy 

2.3.1.  Úrovně v péči o sbírky 

2.4.  Další důvody měření výkonu muzea jako nástroj jeho financování 

2.4.1.  Měření výkonu muzea jako nástroj jeho financování 

2.4.2.  Měření výkonu muzea jako komunikační nástroj vůči veřejnosti 

2.4.3.  Měření výkonu kulturních služeb jako forma komunikace s veřejnou správou 

2.4.3.1. Témata kulturních služeb 

2.5.  Stanovení indikátorů výkonu na základě návštěvnických průzkumů 

2.5.1.  Případová studie Kalamazoo Valley Museum v jihozápadním Michiganu 

2.5.1.1. Vývoj indikátorů 

2.6.   Měření výkonu muzea jako nezastupitelné společenské instituce – 
kvalitativní data 

2.7.  Měření indikátorů výkonu v České republice 

2.7.1.  Měření indikátorů výkonu v ČR v rámci novely zákona 122/2000Sb. z roku 2004 

2.7.2.  Měření indikátorů výkonu veřejné správy ČR 

2.7.2.1. Benchmarking a veřejná správa 

2.8.  Vznik benchamarkingu 

2.8.1.  Definice pojmu benchmarking 

2.8.2.  Historie benchmarkingu 

2.8.3. Principy benchmarkingu 

2.8.4.  Dopady benchmarkingu 

2.8.4.1.  Konečné důsledky benchmarkingu 

2.8.5.  Benchmarkingový proces 

2.8.5.1. Čtyři fáze benchmarkingového procesu 

2.8.5.2. Šablona benchmarkingového procesu 

2.8.6.  Kodex vedení benchmarkingu 

2.9.  Tabulka indikátorů výkonu pro galerie ČR 

2. 10.  Příklady dobré praxe (PDP) jako nástroj benchmarkingu 

2.10.1. Definice dobré praxe 

2.10.2. Příklad dobré praxe jako nový komunikační žánr 

2.10.3. Zpracování příkladu dobré praxe 

2.10.3.1. Sedm klíčových okruhů PDP 

2.11. Přistupte blíže, aneb Nebojte se moderního umění  

Výchovně vzdělávací cyklus pro žáky základních škol v Galerii výtvarného umění Karlovy 
Vary - Příklad dobré praxe 

2.11.1.   Cíle programu 

2.11.1.1. Cíle pro galerii  

2.11.1.2. Cíle pro školu 

2.11.1.3. Cíle pro žáka 

2.11.2. Popis programu 

2.11.3. Výsledky a dopad programu 
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3. AKREDITACE 

3.1.  Etický kodex ICOM 

3.1.1. Etika institucí 

3.1.2.  Profesionální chování 

3.2.  Registrační systém 

3.2.1.  Standardy pro akreditaci 

3.2.2.  Kategorie standardů 

3.2.2.1. Standardizace ve Velké Británii  

3.2.2.2. Standardy pro „národní“ muzea 

3.3.  Standardy pro akreditaci (návrh k oborové diskusi) 

 4.  VÝROČNÍ ZPRÁVY 

4.1.  Výroční zprávy jako komunikační nástroj galerií ČR 

4.2.  Výroční zprávy jako komunikační nástroj byznysu 

4.2.1.  Zásady pro zpracování kvalitní výroční zprávy 

5.  SLOVNÍČEK A BLIŽŠÍ VYSVĚTLENÍ POJMŮ 
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1. GALERIE JAKO VEŘEJNÁ SLUŽBA  

Pojetí galerie jako veřejné kulturní neekonomické služby úzce souvisí s pokusy o 
definování veřejné služby v České republice a s otázkou její návaznosti na legislativu a 
iniciativy EU v této oblasti. Nedostatečné vymezení veřejných služeb (včetně kulturních) a 
jejich zakotvení v zastřešujícím zákoně i absence celkové veřejně-právní legislativy mají 
v současné době patrně největší vliv na situaci, v níž se muzea obecně nacházejí. 

 
1.1. Současný stav vymezení veřejných služeb, poskytovaných galeriemi 
 
Součástí transformace veřejné správy ČR se stala i otázka veřejných služeb a jejich 
standardizace. V rámci implementace rámcové směrnice Evropské komise O veřejných 
službách vláda ČR v roce 2002 pověřila Ministerstvo vnitra ČR přípravou zákona o 
standardizaci vybraných veřejných služeb. Ministerstvo provedlo analýzu veřejných služeb 
v jednotlivých resortech a navrhlo 2 možné postupy – střechový zákon nebo rezortní 
zákony. Na základě návrhů služeb vhodných pro standardizaci se vláda ČR v roce 2004 
přiklonila k druhému - rezortnímu řešení a pověřila ministerstva novelizací příslušných zákonů.  
 
V rámci připomínkového řízení k novele zákona 122/2000 Sb. navrhovala Asociace muzeí a 
galerií zakotvení akreditačních principů do novely. RG ČR se naopak přikláněla k minimálně 
definujícímu návrhu MK ČR, připomínkovala však kvantitativní měření služeb. Hlavním 
argumentem MK ČR proti zavedení akreditačního systému v rámci novely byla skutečnost, že 
novelizovaný zákon je o sbírkách, nikoliv o institucích. Akreditace by se však vztahovala na 
instituce, takže novela by překračovala rámec zákona, což je nepřípustné. 
 
Zákon č. 483/2004 tak rámcově vymezil veřejné služby poskytované muzeem nebo galerií, 
standardizované veřejné služby, poskytovatele a garanty veřejných služeb a minimální 
standardy dostupnosti služeb. Nebyl však stanoven žádný postih za nenaplňování 
minimálního standardu veřejné služby. 
 
Absence střešního zákona o veřejných službách však způsobuje, že není řešen problém, za 
jakých podmínek budou tyto služby dostupné občanům, čímž se rezortní normy většinou 
nezabývají a neposkytuje jednotící rámec pro rozkolísané výklady veřejné služby v různých 
společenských oblastech.  Ani MK ČR neřešilo otázku veřejných služeb v kultuře komplexně, ale 
pouze ve dvou oblastech paměťových institucí – muzeích a knihovnách.  
 

1.2. Celospolečenské zakotvení veřejných služeb galerií ČR 
 
V současném právním řádu České republiky nejsou zakotveny základní charakteristiky, 
které by veřejnou službu umožnily stanovit:  
 

- definice veřejné služby  
- parametry její dostupnosti z hlediska územního členění 
- odpovědnost za poskytování služby  

 
1.3. Veřejné kulturní služby 
 
Koncept veřejných kulturních služeb, který je zakotven v Strategii regionálního rozvoje České 
republiky (viz 1.7.1.) zahrnuje do jejich sféry všechny služby, poskytované kulturními 
institucemi včetně nekomerčního profesionálního umění. 
 

1.3.1.  Galerie jako veřejná kulturní služba 
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Galerie není vzhledem k výše uvedeným důvodům institucionálně definována jako veřejná 
kulturní služba. Ačkoliv instituce muzea existuje pro veřejné blaho, schází oborová i 
celospolečenská diskuse na téma co veřejné blaho v dané oblasti znamená. Tato diskuse by 
poskytla východiska pro stanovení parametrů veřejných služeb, které v daném místě a v okruhu 
působnosti, může poskytovat pouze galerie a její role je v tomto směru nenahraditelná.  
Jakkoliv příčiny současného stavu jsou mimo rámec působení Rady galerií, budou jeho dopady 
na ně mít nezanedbatelný vliv a je třeba jim věnovat velkou pozornost. Bez propracovaného 
konceptu daných veřejných služeb, jejich standardizace a způsobů měření, které vycházejí 
ze samotného oboru, je velmi pravděpodobné, že pro veřejnou správu začne být mimo rámec 
rozlišení jejich nezastupitelnost ve společnosti v řadě oblastí. To se zároveň projeví ve způsobu 
jejich financování a administrativně právním uspořádání. 
 
1.3.1.1.  Rámec vymezení veřejných služeb galerií 
 
I když k tomu schází legislativní rámec, bylo by v zájmu samotných galerií: 
 

- široce definovat ty veřejné služby galerií, jejichž garantem co se týká dostupnosti a 
kvality, by měl do budoucna zůstat stát nebo krajská veřejná správa   

- určit druhy těchto služeb, jejich kvalitativní i kvantitativní kritéria (standardy a způsoby 
jejich měření – indikátory výkonu) 

- vymezit, které z těchto služeb je povinna zaručit občanům veřejná správa z hlediska 
územní dostupnosti a práva a povinnosti galerií poskytujících tyto služby 

- v zájmu galerií by bylo třeba vymezit i to, jak bude prováděna kontrola plnění těchto 
služeb, jak a na základě jakých kritérií bude zabezpečeno jejich financování  

 
1.3.1.2.  Orientační parametry pro vymezení veřejných služeb galerií 
 
Koncovým uživatelem veřejných služeb galerií je zákazník/klient, jímž je nejenom návštěvník, 
ale také občan, veřejná správa, policie, místní instituce apod. Potřeba jednotlivých uživatelů 
se od sebe liší i v rámci jedné služby (např. přístupnost výstavy pro různé věkové kategorie). 
 
Pro vymezení veřejných služeb galerií je zapotřebí:  
 

- stanovit kritéria jednotlivých služeb 
- standardizovat a garantovat kvalitu veřejně poskytovaných služeb  
- definovat optimální standardy služeb (minimální standardy jsou stanoveny zákonem) 
- stanovit podmínky územní dostupnosti a finanční náklady 
- odlišit bezplatné a placené služby (ve veřejném zájmu), stanovit celkové náklady na 

službu 
- garantovat rovný přístup ke službám, aby byla vyloučena diskriminace (např. územní 

nedostupnost) 
 
1.3.1.3.  Klienti galerie 

- Veřejná správa (zřizovatel) – naplňování veřejných služeb – správa kulturního 
dědictví, expertní činnost 

- Občané – správa a zpřístupňování kulturního dědictví, poučení, využití volného času, 
estetický zážitek, zábava, expertní služby 

- Žáci, studenti – vzdělání (netradičními formami), emocionální rozvoj 
- Vlastníci sbírek – odborná pomoc a služby 
- Umělci – zařazení do kontextu vývoje umění, styk veřejnosti s originálem jejich díla, 

výstavní činnost 
- Turisté (zahraniční) – využití volného času, estetický zážitek, poznávání naší kultury 

(historické i současné), participace na světovém kulturním dědictví, zábava, poučení 
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1.3.1.4.  Otázky pro oborovou diskuzi na téma veřejné kulturní služby, poskytované 
galeriemi ČR 
 

- Jaké typy informací, zážitků a poznání lze získat jedině v galerii? 
- Které kvalitní profesionálně garantované služby veřejnosti poskytují pouze galerie 

(druhy služeb)? 
- Jsou tyto služby poskytovány zdarma? Měly by být zdarma poskytovány a proč? Mohou 

být hrazeny? 
- Jak se kvalita a kvantita těchto služeb vztahuje k územnímu uspořádání (působnosti 

galerie), které služby by zanikly bez náhrady, pokud by je neposkytovala? 
- Které služby muzea umění nelze nahradit (z hlediska pravdivosti, správnosti, objektivity 

a finanční neangažovanosti)? 

Investice galerie do udržení kvality života v místě, kulturnosti a kultivovanosti obyvatel i 
rozvojového potenciálu lokality pro investice jsou velkým, avšak nerozpoznaným potenciálem. 
Galerie však postrádají nástroje k měření těchto investic. Odpovědi na tyto otázky by proto měly 
začít vytvářet základy strategického plánování muzea, zejména strategii komunikace s veřejnou 
správou. A dále se stát základem pro oborovou diskusi o standardizaci veřejných kulturních 
služeb, způsobech jejich měření a o jejich financování. 
 

1.4.  Definování kulturních služeb v oblasti nekomerčního profesionálního 
umění a možností jejich standardizace – jako inspirace pro galerie 

 

Definování kulturních služeb v oblasti nekomerčního profesionálního umění a možností 
jejich standardizace10 bylo provedeno v roce 2002 Divadelním ústavem v Praze. Některá 
shrnutí mohou být pro galerie inspirativní:  

- analýza možností veřejných služeb (v oblasti nekomerčního profesionálního umění) 
vychází z toho, že i tyto služby mají shodnou charakteristiku s obecně stanovenými cíli 
služeb v obecném zájmu tak, jak je navrhuje směrnice Evropské komise „zajistit všem 
stejné příležitosti, svobodu žít způsobem, odpovídající jejich ideálu spokojeného 
života i možnost podílet se na životě společnosti“ 11 

- základním důvodem pro realizaci a financování těchto služeb je realizace základních 
práv občanů. V České republice práva občanů na přístup k umění, kultuře, kulturnímu 
bohatství a dědictví garantuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod 

- je zapotřebí garantovat rovnost přístupu občanů ke kulturnímu bohatství, usnadnit 
přístup skupinám znevýhodněným sociálním statusem, vytvářet sociální soudržnost a 
spoluformovat sebe identifikační proces občanů se společenstvím 

 

Analýza dále uvádí, že instituce musí mít vliv na tvorbu sociálně přijatelných cen za své služby, 
zajišťovat jejich územní a finanční dostupnost co nejširším společenským skupinám. 
 

Základními otázkami zde jsou: 
 

- které subjekty mohou vykonávat veřejnou kulturní službu 
- kdo je určí a jakým způsobem budou vybírány 
- jakým způsobem budou financovány 

Je třeba zdůraznit, že zásadním principem je zde nejvyšší možná docílená kvalita veřejné služby, 
na niž má veřejná správa vliv, pokud se jedná o jí zřizovanou organizaci. Tím pádem má vliv na 
metodu, charakter a formy smluvního zabezpečení veřejné kulturní služby. Na druhé straně 

                                                 
10 Analýza veřejných služeb a možnosti jejich standardizace v oblasti nekomerčního profesionálního umění. Ondřej 
Černý, ředitel Divadelního ústavu pro MK ČR 8. června 2002 
11 Problém ČR je sám ideál spokojeného života, který není pro většinovou společnost spojen s kulturními prožitky 
poskytovanými galerií. Kultura = estráda, která baví bez nároku na mou iniciativu (pozn. DJ). 
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kulturní instituce musí být schopny obhájit to, aby kvalitativní kritéria poskytované služby hrála 
určující roli a definovat svou nezastupitelnost jiným subjektem.  
 

1.5. Vzdělávání v galerii jako veřejná kulturní služba 
 
Vzdělávání poskytované galerií, má na obyvatele lokality nezanedbatelný vliv. Jedná se právě o 
jeden z nerozpoznaných potenciálů galerie pro udržení kvality života v místě. Spolupráce se 
školami může představovat statisticky nejvýznamnější návštěvnický segment galerie. Problémy, 
které zde může galerie řešit, se týkají i otázek, o nichž se dříve domnívaly, že jsou v kompetenci 
veřejné správy:  
 

- Čím může galerie doplnit stávající vzdělávací systém v místě?  
- Jaký je vklad muzea do udržení kvality vzdělávací nabídky v místě? 

1.5.1.  Důsledky absence standardizace vzdělávacích činností galerií 
 

Současná situace vzdělávacích činností galerií ČR je poznamenaná značnou mírou roztříštěnosti, 
která neumožňuje dostatečnou oborovou profilaci: 
 

1. při namátkovém průzkumu v rámci cyklu Komunikace galerií s veřejnou správou bylo 
zjištěno, že ze 14 dotázaných nebyli ani 2 účastníci zařazeni v rámci instituce pod 
stejným označením (osvětový pracovník, vzdělávací pracovník, edukátor, kurátor-
edukátor apod.). Stejná rozmanitost panuje i v označení agendy, kombinace s jinými 
druhy aktivit (odborný pracovník/kurátor, PR manažer, grafik), stejně jako v názvu 
oddělení, do kterého je pracovník zařazen 

2. další terminologická nejednoznačnost se týká i celého spektra aktivit, které jsou 
zastřešeny pod pojmem vzdělávací činnost a u již existujících pojmů není oborová shoda, 
definující co je pod pojmem chápáno 

3. jiným možným problémem, spojeným se vzdělávacími aktivitami galerií, je skutečnost, 
že granty EU v řadě oblastí, zejména u souběhu s investičními projekty, požadují 
stanovení měřitelných výstupů aktivit, což představuje nejednoduché vlastní stanovení 
měřítka kvalit, udržitelnosti a úspěchu projektu (je jím např. počet škol, zapojených do 
programu v kalendářním roce či vyhovění klíčovým kompetencím RVP v konkrétním 
programu, který probíhá v galerii v době školní výuky) 

4. v rámci institucí není řešen souběh s řadou dalších aktivit (např. včasné plánování 
doprovodných programů již při samotném plánování výstavy včetně potřebného 
rozpočtu, harmonogram a kvalita předávaných podkladů od kurátorů edukátorům 
apod.) 

 

Tato situace se podílí na tom, že i řada edukátorů, kteří již v oboru působí dlouhodobě, je 
v pozici jakýchsi stále začínajících elévů, nucených stále obhajovat svou činnost. Jiným 
důsledkem je setrvalá diskontinuita, díky níž i v institucích, kde již edukátor několik let působil, 
jeho nástupce, začíná s celou agendou a budováním kontaktů od samého počátku. 
 

V oblasti vzdělávací činnosti galerií je proto zapotřebí definovat šíři problematiky, pojmenovat 
jednotlivé oblasti a definovat alespoň základní parametry výše uvedených okruhů jako 
východisko pro další oborovou a mezioborovou diskusi. 

1.5.2. Klienti vzdělávacích služeb galerie v místě 
 

Vzdělávací činnost galerie zasahuje nezanedbatelný počet cílových skupin, pro které 
představuje dostupnost kulturní služby. Jsou to např.: 
 

- školy (MŠ, ZŠ, SŠ. VŚ, ZUŠ) 
- pedagogové a studenti pedagogických škol 
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- individuální návštěvníci (senioři, rodiče s dětmi, rodiče na rodičovské dovolené, osoby 
s postižením) 

- skupiny se speciálními požadavky (handicapovaní, speciální školy, K-centra, minority, 
mateřská centra) 

- výtvarní umělci 
- Spolek přátel muzea 

 

1.6.  Veřejné kulturní služby a Evropská unie 
 

Rámcová směrnice EK o veřejných službách je nástrojem i pro Českou republiku. Občané mají 
tudíž právo na to, aby jim byly poskytovány veřejné služby na vysoké kvalitativní úrovni a se 
zajištěnými minimálními standardy.  
V souvislosti s veřejnou kulturní službou se hovoří také o neekonomické službě v obecném 
zájmu, o kulturní službě apod. 
 

1.6.1.  Návrh směrnice Evropské komise o službách v obecném zájmu 
 

Návrh směrnice Evropské komise o službách v obecném zájmu (neautorizovaný překlad) 
uvádí v článku 2 Definice služeb v obecném zájmu tuto definici:  

1.6.1.1.  Definice služeb v obecném zájmu 

Služba v obecném zájmu je služba vytvořená, organizovaná nebo regulovaná 
orgánem veřejné správy k zajištění, aby byla služba poskytována způsobem, který 
lze považovat za nezbytný pro uspokojení společenských potřeb - při respektování 
principu subsidiarity. (viz článek 7). 

Mezi služby v obecném zájmu řadíme služby ve veřejném ekonomickém zájmu, což jsou 
služby, které jsou vytvořeny za účelem tvorby zisku, ale plní úkoly v obecném zájmu a 
jako takové musí uspokojovat specifické požadavky kladené orgány veřejné správy.  

Mělo by být výslovně uvedeno, že definice "služeb v obecném zájmu" - včetně "služeb v 
obecném ekonomickém zájmu", ale nikoliv výhradně - se může lišit v závislosti na 
potřebách společnosti.  

Služby v obecném zájmu by tak zahrnovaly všechny služby, jejichž cílem je zajištění 
výkonu základních práv (stanovených Chartou základních práv přijatou Radou ES v 
Nice v prosinci 2000) a uspokojení sociálních potřeb ve všech sektorech, které 
přispívají ke kvalitě života a trvale udržitelnému rozvoji, konkrétněji pak 
zdravotnictví, kultura, vzdělání, doprava, komunikace, informace, energetika, 
vodní hospodářství, ochrana kvality potravin, životní prostředí a bydlení s tím, že 
tento výčet se může měnit v závislosti na změnách společenských potřeb.  

Je třeba chápat, že tento výčet představuje minimální základ.  

Navíc by měly být zahrnuty i definice konceptů, jako "orgán veřejné správy" 
(zmíněny by zejména měly být různé úrovně jejího výkonu - evropská, národní, 
regionální, místní), "orgány a/nebo regulační úřady pověřené orgánem veřejné 
správy", "poskytovatelé služeb v obecném zájmu". Definice posledního uvedeného 
pojmu by měla být široká. (soukromé společnosti, soukromé společnosti 
podléhající veřejné kontrole, veřejno-soukromé partnerství, úřady, veřejné 
instituce, mezi-obecní instituce, samotné orgány veřejné správy, na úrovních 
určených členskými státy). 

1.6.2.  Neekonomická služba v obecném zájmu 

1.6.2.1. Definice neekonomické služby v obecném zájmu  
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Neekonomická služba v obecném zájmu se v rámci této diskuse ustavuje jako termín EU pro:  

Okruh služeb, které je možno na určeném trhu poskytovat, podléhá technickým, 

ekonomickým a společenským změnám a v průběhu let zaznamenal určitý vývoj. V 

důsledku toho je rozlišování mezi činností ekonomickou a neekonomickou dynamické a 

neustále se vyvíjí a v posledních desetiletích počet činností s ekonomickým významem vzrostl. 

U rostoucího počtu služeb bylo pak toto rozlišení nejasné. Ve svém sdělení z roku 2000 Komise 

stanovila řadu příkladů neekonomické činnosti. Jedná se zejména o činnosti, které svou 

podstatou náležejí k výsadám státu, tj. služby v rámci systému národního vzdělávání a soustavy 

povinného základního sociálního zabezpečení, a řady činností prováděných organizacemi, které 

plní převážně sociální funkce a neváží se k průmyslové či obchodní činnosti. Komise ve své 

zprávě laekenskému zasedání Evropské rady zdůraznila, že by vzhledem k faktu, že rozlišení 

není neměnné, nebylo reálné ani vhodné stanovit předem konečný seznam všech služeb v 

obecném zájmu, které lze považovat za "neekonomické".  

43. I když měnící se a dynamický charakter rozlišení dosud nepůsobil v praxi Společenství 
problémy, nyní vyvolal znepokojení zvláště mezi poskytovateli neekonomických služeb, 
kteří požadují větší právní jistotu ohledně regulačního prostředí pro jejich 
činnost. 

44. Budoucnost neekonomických služeb v obecném zájmu bez ohledu na to, zda jsou 
spojeny s výsadami státu nebo jsou spjaty s citlivými oblastmi, jako je kultura, 
vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální služby, vyvolává v celoevropském měřítku 
otázky mimo jiné ohledně obsahu evropského modelu společnosti.  

45. K diskusi se předkládají tyto otázky:  
- Je nutné podrobněji specifikovat kritéria určování ekonomické nebo 

neekonomické povahy služby? Měla by být dále objasňována situace 
neziskových organizací a organizací plnících převážně sociální funkce? 

- Jaká by měla být úloha Společenství v oblasti neekonomických služeb v 
obecném zájmu? 

Neekonomická služba v obecném zájmu12 je zmiňována ve dvou současných klíčových 
dokumentech EU: 
 

1.6.2.2.  Zelená kniha o službách v obecném zájmu 

Zelená kniha o službách v obecném zájmu (2003) zahájila rozsáhlou veřejnou konzultaci 

na téma, jak v Evropské unii nejlépe zajistit poskytování vysoce kvalitních služeb v 

obecném zájmu. Zelená kniha vyzvala k diskusi o celkové úloze Evropské unie při 

určování cílů veřejné služby, které mají služby v obecném zájmu sledovat, jakož i o 

způsobech organizace, financování a hodnocení těchto služeb. Materiál byl schválen 

Evropskou komisí. 

Na Zelenou knihu navazuje Bílá kniha o službách v obecném zájmu. 

1.6.2.3.  Bílá kniha o službách v obecném zájmu 

Bílá kniha o službách v obecném zájmu (2004) vychází ze závěrů diskuse k Zelené knize a 

popisuje přístup, který zastává Evropská komise při formulaci pozitivní úlohy Evropské 

unie v rozvíjení vysoce kvalitních služeb v obecném zájmu a hlavní prvky její strategie, 

                                                 
12 http://www.mvcr.cz/odbor/moderniz/koncepce/ver_sluz.html 

http://www.mvcr.cz/odbor/moderniz/koncepce/ver_sluz.html
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zaměřené na zajištění přístupu všech občanů a podniků v Unii k vysoce kvalitním a 

cenově dostupným službám v obecném zájmu.  

 
1.7. Veřejné kulturní služby a Česká republika 

Portál veřejné správy České republiky13 definuje jako veřejné služby zdravotnictví, sociální 

služby, školství a sport, věda a výzkum, kultura a umění, požární ochrana, ochrana životního 
prostředí. 
 
Je povinností státu zajišťovat pro občany tzv. veřejné služby. Jedná se zejména o školství, 
kulturu, dopravu, obranu a bezpečnost, soudnictví, vězeňskou službu, oblast důchodového 
zabezpečení, zastupitelské úřady v cizině a celou řadu dalších funkcí, se kterými se občané 
denně setkávají. K tomu účelu zřizuje stát své instituce, především příspěvkové organizace a 
organizační složky. Stát však může také při realizaci veřejných služeb spolupracovat 
s neziskovými organizacemi, a to hned několika způsoby: může veřejné služby od neziskových 
organizací nakupovat (sociální služby), může vytvářet podmínky pro jejich poskytování 
(zdravotnictví), může regulovat činnost neziskových organizací (požární ochrana, školství) nebo 
jim udělovat podporu (kultura a umění, ochrana životního prostředí, výzkum a vývoj).  
 

1.7.1. Kulturní služby ve Strategii regionálního rozvoje ČR 

 
Strategie regionálního rozvoje ČR se výslovně zmiňuje o kulturních službách. Je to pro galerie 
ČR v současné době jediná skutečná opora v programovacím dokumentu, o nějž je možno opřít 
argumentaci o zachování principu subsidiarity (dostupnost kulturní služby v místě). Proto jsou 
zde citovány paragrafy v plném znění – pro případnou argumentační potřebu galerií. 

„Paragraf 2.6 Využití kulturního potenciálu  

2.6.1 Kulturní potenciál 

Kultura představuje významný potenciál regionálního rozvoje České republiky. Výsledkem 
historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako „kultura“ není obecně vnímána pouze 
umělecká činnost nebo její výsledky, ale i poznávací, osvětové, zájmové a vzdělávací aktivity, 
stejně tak i spolková činnost, tradice a zvyky, dokonce i přírodní a urbanizované prostředí 
individuálního života. V pojmu kultura jsou proto obsaženy (mj.) činnosti knihoven, muzeí, 
galerií a divadel (včetně tzv. stagion); nabídka kulturních, společenských, vzdělávacích 
programů různých typů kulturních domů a středisek, činnosti dobrovolných občanských aktivit 
(zájmových či amatérských sdružení), nevládních neziskových organizací ale i městské 
slavnosti, festivaly, atd.  
Kultura je velmi strukturovanou oblastí různorodých individuálních, skupinových i 
společenských zájmů, aktivit a činností, která napomáhá identifikaci a rozvoji jednotlivce a 
zároveň k integraci občanské společnosti, významná je její sociální a komunikační funkce.  
Takto vymezená oblast kultury překračuje rámec zákonem stanovených kompetencí a 
odpovědnosti ministerstev či jiných správních úřadů nebo územní samosprávy. Veřejné služby 
místní a regionální kultury, poskytované v obecně uznaném veřejném zájmu, jsou existenčně 
závislé na finančních prostředcích z veřejných rozpočtů, o jejichž alokaci rozhodují orgány 
veřejné správy.  

Za veřejné služby kultury lze pokládat všechny typy a druhy činností, jejichž cílem a 

výsledkem je zpřístupnění kulturních hodnot veřejnosti, vytvoření příležitostí pro 

aktivní spoluúčast občanů na jejich vytváření, pro pasivní diváckou účast na vnímání 

                                                 
13 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/17214?ks=1586 
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kulturních hodnot a produktů kulturních činností, zpřístupnění komplexních informací o 

kultuře a vytváření podmínek pro poznání a sebevzdělání v oblastech kultury a umění 

pro všechny zájemce14.  

Nedílnou součástí takto orientovaných veřejných služeb kultury a podmínkou jejich 
kvalitního zajištění je udržování a rozvoj jejich hmotné základny – tj. veškerého majetku, 
který je k poskytování veřejných služeb kultury určen nebo je nezbytný, počítaje v to sbírky 
včetně knihovních fondů a odbornou péči o ně. Podmínkou poskytování veřejných služeb 
kultury občanům je nejen odborný potenciál zaměstnanců příslušných právnických osob, 
ale i jejich ochota trvalého sebevzdělávání a schopnost tvořivosti i účinné komunikace 
s uživateli veřejných služeb kultury. 

2.6.2 Kulturní infrastruktura a služby 

Kulturní infrastruktura je v současné době výrazem dlouhodobého úsilí o zachování kulturních 
vzorců a tradic v místním, regionálním a národním rozměru. Příznivou skutečností je, že ve 
srovnání s jinými zeměmi ČR disponuje poměrně rozsáhlou a strukturovanou sítí 
kulturních zařízeni s dopadem i do nejnižších článků sídelní soustavy. Problémem je 
morální i technologická zastaralost značné částí infrastruktury pro kulturu a volný čas i 
jednostranný model financování kulturní infrastruktury, tj. přílišná vazba na státní rozpočet a 
nevyjasněný vztah k rozpočtům regionů a obcí. Vztahy mezi státem, regiony a obcemi v oblasti 
financování infrastruktury jsou nedostatečně vyjasněné. Budování a modernizace infrastruktury 
pro kulturu bude i nadále financováno převážně z veřejných rozpočtů. Tyto investice mají 
multiplikační efekt tím, že umožňují přímé využití kulturního potenciálu a představují specifický 
způsob podpory podnikání. Perspektivy žádoucího fungování i pouhého přežití stávající sítě 
kulturních zařízení jsou komplikovány klesajícími preferencemi tohoto odvětví v rámci 
regionálních a lokálních rozhodovacích procesů. Kultura je stále chápána jako neproduktivní 
mandatorní výdaj, který v případě chronického nedostatku prostředků zpravidla ustupuje 
investicím do oblastí, které přinášejí bezprostřední efekt.  
Budování i modernizaci infrastruktury kulturních služeb a způsobu účasti na nich, 
k jejich poskytování bude nutné lokalizovat do kulturních center, která se postupně 
profilovala. To si vyžádá vymezení rozsahu i obsahu garantovaných kulturních služeb a 
jejich případnou standardizaci.  
Specifickým problémem budování a modernizace infrastruktury je představa o počtech, 
kapacitě a rozmístění jednotlivých zařízení. Zatímco představy o potřebách specializovaných 
kulturních a volnočasových institucí, jakými jsou knihovny, kina, muzea, specializovaná 
sportoviště a galerie, jsou poměrně jasné, o multifunkčních zařízeních se to říci nedá. I když 
půjde o infrastrukturu velmi diferencovanou v závislosti na specifických potřebách jednotlivých 
míst, bude žádoucí nabídnout obcím jako investorům informační servis, vycházející z poznatků 
o úspěšně fungujících projektech v ČR i zahraničí a z prognóz předpokládaného vývoje 
kulturních služeb a aktivit. Zejména ve městech je žádoucí rozšířit infrastrukturu pro nabídku 
příležitostí pro volný čas dětí a mládeže. 
 
Je třeba, aby orgány veřejné správy (stát, obce i kraje), v jejichž vlastnictví jsou nemovitostí 
využívané ke kulturním službám a činnostem, věnovaly dostatečné finanční prostředky 
na jejich udržování či rekonstrukci i na další vybavení. Cílem by mělo být dosažení takové 
kvality kulturní infrastruktury, která umožní poskytování služeb obyvatelům obcí a měst i 
návštěvníkům na dostatečné technické, odborné i společenské úrovni. 
Snaha o ekonomickou racionalizaci kulturních institucí se projevuje ne jako cesta 
k racionálnějšímu využití omezených prostředků, ale jako snaha omezit rozsah 
prostředků vložených do tohoto sektoru. O tom svědčí, mimo jiného stagnace či pokles 
počtu pracovních sil ve sféře kultury, zejména v menších městech a obcích. Tento trend je 

                                                 
14 zvýraznění odstavců A. B., nikoliv samotný materiál 
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nepříznivý zejména proto, že rozsah poskytovaných služeb je do značné míry závislý na 
početnosti a struktuře pracovní síly. 
 
Aktivizace kulturních hodnot a jejich zapojování do ekonomického života sídel a regionů 
patří k doposud opomíjeným, avšak perspektivním oblastem hospodářského růstu. Jde o 
využití neopakovatelných, místně a regionálně specifických, rozvojových zdrojů v oblasti 
nejdynamičtějších hospodářských segmentů (cestovní ruch, informatika, zábavní průmysl, 
umělecká produkce). Možnosti ekonomizace kulturního dědictví jsou regionálně vázané. 
Podmínkou je nejen rozvoj dopravní dostupnosti, adekvátní stav dopravní, informační, 
technické infrastruktury, odpovídající lidské zdroje (vzdělanost, kvalifikace, motivace, 
schopnost vnímání kulturních hodnot) a dostatečná úroveň navazující obslužné i ekonomické 
vybavenosti prostoru (pozitivní externality), ale také jejich animace. 

2.6.3 Výchova 

Vnímání kulturních a přírodních hodnot je současně klíčem k aktivizaci ekonomického 
potenciálu v oblasti kultury a k přerušení dlouhodobého procesu devastace kulturních hodnot a 
nevratného zániku perspektivních ekonomických zdrojů v této oblasti. Kultivace obyvatelstva je 
v tomto smyslu jednou z cest prevence sociálně-patologických jevů nejenom u rizikových 
sociálních skupin, ale i v širokých sociálních vrstvách, které jsou jinak odkázány na konzumaci 
komercializované masové kultury.  
Klíčovým prvkem kulturní politiky státu je výchova v oblasti vnímání kulturních hodnot, 
vytváření příznivého subjektivního vztahu k hodnotám v oblasti hmotné i nehmotné kultury, 
adekvátní vřazení kulturních statků do hodnotových preferencí obyvatelstva.  
V této souvislosti nabývá na významu nejen aktivní prezentace kultury a kulturních hodnot, ale i 
úroveň managementu kulturních zařízení (poskytovatelů kulturních služeb) a marketingu 
v oblasti kultury. Velkou váhu má i zajištění dostatečného informačního systému o kultuře i o 
nabízených kulturních aktivitách či příležitostech. 
 
1.8  Tabulka Veřejné služby v galeriích 
 

V E Ř E J N É     S L U Ž B Y    V    G A L E R I Í C H 

 
TTTYYYPPP   SSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY   

   

HHHLLLAAAVVVNNN ÍÍÍ    

UUUŽŽŽ IIIVVVAAATTTEEELLL   

   

ZZZPPPŮŮŮSSSOOOBBB   

VVVYYYKKKAAAZZZOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ    

   

NNNAAA   ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDĚĚĚ    ČČČEEEHHHOOO   JJJEEE   SSSLLLUUUŽŽŽBBBAAA   

PPPOOOSSSKKKYYYTTTOOOVVVÁÁÁNNNAAA   

VVVEEEŘŘŘEEEJJJNNN

ÁÁÁ    

SSSLLLUUUŽŽŽBBB

AAA   

DDDEEEFFFIIINNN

OOOVVVAAANNNAAA   

BBBEEEZZZPPPLLLAAATTTNNNÁÁÁ    

///PPPLLLAAACCCEEENNNÁÁÁ    

INFORMAČNÍ 
SLUŽBY 

    Náklady pro 
individuální 

žadatele a 
příjemce 

služeb 

Garantované 
informace o 
sbírkových fondech 
ve správě galerie 
 

 Občané 
 Veřejná 
správa 
 odborná 
veřejnost 

Výroční zpráva 
Počet 
badatelských 
návštěv;  
 

 Veřejná služba podle zákona 483/2004 
Sb. § 2, odst. 5  
 Kulturní politika, čl. 41, MK ČR Praha 
2001, s.30-31 

ANO 
zdarma 

Digitalizace 
sbírkových fondů  
(digitální databáze 
sbírkových 
předmětů vlastních 
+ ostatních galerií 
se sbírkami v CES 

 Občané 
 Veřejná 
správa 
 EU 

Výroční zpráva 
Počet přístupů do 
databáze 
(Internet + 
digitální katalog 
přístupný 
v galerii) 

 Veřejná služba podle zákona 483/2004 
Sb. § 2, odst. 5; 
 standardizovaná veřejná služba podle 
zákona 483/2004 Sb. § 10a; 
 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 456/2005/ES ze dne 9. 3. 2005 o 
zavedení víceletého programu 

ano 
zdarma 
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na MK ČR /bude 
možné až 
v budoucnu po 
kompletní 
digitalizaci fondů/) 

Společenství pro usnadnění přístupu k 
digitálně šířenému obsahu a jeho 
používání a využívání v Evropě;  
 Doporučení Komise z 24. srpna 2006 o 
digitalizaci kulturního materiálu a jeho 
dostupnosti on-line a o uchovávání 
digitálních záznamů (2006/585/ES) 
 Posílení dostupnosti služeb informační 
společnosti, „informační společnost pro 
všechny“. NSRR ČR 2007-2013 –červenec 
2007, s. 50 

Poskytování 
garantovaných 
informací o 
společnosti, 
získaných studiem 
uměleckých děl, 
uměleckých sbírek 
a sbírkových 
předmětů nebo 
prostředí, z něhož 
jsou sbírkové 
předměty 
získávány 
 

 Občané 
 Veřejná 
správa 

Výroční zpráva 
Počet veřejně 
publikovaných 
sbírkových 
předmětů; 
 

 Veřejná služba podle zákona 483/2004 
Sb. § 2, odst. 5 
 Kulturní politika, čl. 41, MK ČR Praha 
2001, s.30-31 
 „Zvýšení informovanosti návštěvníků i 
místních obyvatel o kulturních aktivitách 
na území kraje“, Program rozvoje Kraje 
Vysočina, Jihlava, prosinec 2005, s.31 

ANO Přiměřené 
náklady 

(rešeršní 
poplatky) 

Kulturní 
poradenství v místě 
působení: 
- informace o 
aktivitách galerií 
v ČR, 
- informace o 
dalších kulturních 
akcích v místě sídla 

 Občané 
 turisté 

Výroční zpráva 
Počet žadatelů 
služby 

„Zlepšení nabídky kulturních služeb“ NSRR 
ČR 2007-2013 – červenec 2007, s. 42 
 „Zlepšení spolupráce mezi subjekty 
působícími v cestovním ruch“, Program 
rozvoje Kraje Vysočina, Jihlava, prosinec 
2005, s.16 
 „Zvýšení informovanosti návštěvníků i 
místních obyvatel o kulturních aktivitách 
na území kraje“, Program rozvoje Kraje 
Vysočina, Jihlava, prosinec 2005, s.31 
 

NE Zdarma nebo 
přiměřené 

náklady 

Informace o 
profesních 
problémech a 
úkolech muzeí 
umění, jejich 
odborné činnosti, 
nových trendech v 
oboru trendy 
v oboru 
 

 veřejná 
správa 
 občané 

Výroční zpráva 
Počet žadatelů 
služby 

„Chytrá veřejná správa“-zefektivnění 
veřejné správy a služby a zvýšení kvality 
života občanů, NSRR 2007-2013 – 
červenec 2007, s. 51 

NE zdarma 

Informace o 
muzejních 
předpisech + 
Mezinárodních 
muzejních 
standardech 
 

 veřejná 
správa 
 občané 

Výroční zpráva 
Počet žadatelů 
služby 

Odborná pomoc podle zákona 122/2000 
Sb., § 10 

ANO zdarma 

Krizový 
management 
výtvarných sbírek 
pro ostatní 
vlastníky zapsané 
v CES 

 vlastníci 
sbírek ve 
spádové 
oblasti 

Výroční zpráva 
Počet žadatelů 
služby 

 Odborná pomoc podle zákona 122/2000 
Sb., § 10 
 „zachování a obnova kulturního dědictví“ 
Program rozvoje Kraje Vysočina, Jihlava, 
prosinec 2005, s.30 

ANO zdarma 
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KULTURNÍ 
SLUŽBY  
 

    Náklady 
veřejné 
správy 

nezbytné pro 
zachování 
instituce 

+ 
individuální 

příjemci 
služeb 

Péče o sbírkový 
fond výtvarného 
umění (zvláště 
rozšiřování, 
ukládání, 
uchovávání a 
evidování sbírek) 

 zřizovatel, 
 občané 

Výroční zpráva - 
počet přírůstků; 
počet 
restaurovaných 
děl; počet 
inventarizovanýc
h děl 

 Veřejná služba podle zákona 483/2004 
Sb. § 2, odst. 5; 
 standardizovaná veřejná služba podle 
zákona 483/2004 Sb. § 10a; 
 Kulturní politika, hlavní cíle + čl. 43, MK 
ČR Praha 2001, s.4 + 32 
 „zachování a obnova kulturního dědictví“ 
Program rozvoje Kraje Vysočina, Jihlava, 
prosinec 2005, s.30 

ano 
Nezbytné 
náklady 

 
 

Zpřístupňování 
výtvarných sbírek 
(výstavní činnost, 
stálé expozice, 
včetně digitalizace 
a elektronického 
přístupu ke 
sbírkám) 

 Občané 
 školy  
 veřejná 
správa 

Výroční zpráva – 
počet výstav, 
expozic a jejich 
návštěvníků 
 

 Veřejná služba podle zákona 483/2004 
Sb. § 2, odst. 5; 
 standardizovaná veřejná služba podle 
zákona 483/2004 Sb. § 10a; 
 „Využití kulturního dědictví a s tím 
souvisejících služeb s cílem vytvořit z ČR 
dlouhodobě atraktivní destinaci“, NSRR 
2007-2013, červenec 2007, s. 42 
 Kulturní politika, čl. 41, MK ČR Praha 
2001, s.30-31 
„zkvalitnění veřejných služeb muzeí a 
galerií s ohledem na návštěvníky a 
současné trendy Program rozvoje Kraje 
Vysočina, Jihlava, prosinec 2005, s.31 
 

ano 
Nezbytné 
náklady + 

Zdarma 
(včetně 

vstupů do 
expozic)  

 

Interpretace 
informací o 
společnosti 
(hledání 
souvislostí) 
získaných studiem 
uměleckých děl, 
uměleckých sbírek 
a sbírkových 
předmětů nebo 
prostředí, z něhož 
jsou sbírkové 
předměty 
získávány 
 

 Občané 
 školy 
 odborná 
veřejnost 
 partnerské 
instituce 

Výroční zpráva – 
počet programů 
pro veřejnost a 
jejich 
návštěvníků, 
počet badatelů; 
vědecké projekty; 
publikované 
články, vydané 
knihy 

 Veřejná služba podle zákona 483/2004 
Sb. § 2, odst. 5; 
 standardizovaná veřejná služba podle 
zákona 483/2004 Sb. § 10a; 
 „Využití kulturního dědictví a s tím 
souvisejících služeb s cílem vytvořit z ČR 
dlouhodobě atraktivní destinaci“, NSRR 
2007-2013, červenec 2007, s. 42 
 Kulturní politika, hlavní cíle, MK ČR 
Praha 2001, s.4 
 „Zlepšení kulturního a historického 
povědomí obyvatel“ Program rozvoje Kraje 
Vysočina, Jihlava, prosinec 2005, s.30 

ano 
Nezbytné 
náklady  

+  
 nákladné 
tiskoviny a 
programy – 
přiměřené 

náklady 
ostatní 
zdarma 

Zachování, 
využívání a 
zhodnocování 
duchovního 
dědictví oblasti, 
kraje, ČR – 
zvyšování kvality 
života v regionu a 
posilování sociální 
soudržnosti 

 Občané 
 školy  
 turisté 
 veřejná 
správa 

Výroční zpráva – 
počet programů 
pro veřejnost a 
jejich 
návštěvníků; 
publikované 
články, vydané 
knihy 

 Veřejná služba podle zákona 483/2004 
Sb. § 2, odst. 5 
 Zlepšení nabídky kulturních služeb NSRR 
ČR 2007-2013 – červenec 2007, s. 42 
 sociální soudržnost jako strategický cíl 
zaměřený na kvalitu života obyvatel NSRR 
ČR 2007-2013 –červenec 2007, s.34 
 „vytváření podmínek pro volnočasové 
kulturní a společenské aktivity 

ANO Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené 

náklady 
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obyvatelstva kraje“ Program rozvoje Kraje 
Vysočina, Jihlava, prosinec 2005, s.31 

Prostor pro 
uměleckou 
konfrontaci a 
tříbení uměleckých 
a společenských 
trendů (výstavy a 
muzejní programy 
zvl. o současném 
umění);  
prezentace 
výsledků soudobé 
profesionální 
umělecké tvorby 
občanům 
 

 Občané 
 školy 
 odborná 
veřejnost 
 partnerské 
instituce 
 veřejná 
správa 

Výroční zpráva – 
počet výstav a 
programů a jejich 
návštěvníků 
 

 „Využití kulturního dědictví a s tím 
souvisejících služeb s cílem vytvořit z ČR 
dlouhodobě atraktivní destinaci“, NSRR 
2007-2013, červenec 2007, s. 42 
 Kulturní politika, čl. 18, MK ČR Praha 
2001, s.16-17 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené 

náklady(vstu
pné na 

výstavy,tisko
viny za 
výrobní 
náklady 

Oborová teorie – 
Nové trendy 
v muzeologii a 
dějinách umění 

 vysoké školy 
 odborná 
veřejnost 
 partnerské 
instituce 
 

  „Rozvoj infrastruktury pro kulturní 
služby a na zlepšení nabídky kulturních 
služeb“, NSRR ČR 2007-2013 – červenec 
2007, s. 42; 
 „znalostní společnost“ NSRR ČR 2007-
2013 – červenec 2007, s. 36 

NE Nezbytné 
náklady  

 

Garantované 
odborné služby 
v oblasti 
výtvarného umění 
– znalecké posudky, 
stanoviska a 
expertizy 

 policie 
 veřejná 
správa  
 odborná 
veřejnost  
 občané 
 
 

  Veřejná služba podle zákona 483/2004 
Sb. § 2, odst. 5; 
 standardizovaná veřejná služba podle 
zákona 483/2004 Sb. § 10a; 

ano 
Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené 

náklady 

Analýzy 
standardizovaných 
služeb muzeí umění 
– evaluace vlastní 
činnosti (zatím se 
neděje) 

 veřejná 
správa 
 občané 

  „Rozvoj infrastruktury pro kulturní 
služby a na zlepšení nabídky kulturních 
služeb“,NSRR ČR 2007-2013 – červenec 
2007, s. 42 
 „Chytrá veřejná správa“ - zefektivnění 
veřejné správy a služby a zvýšení kvality 
života občanů, NSRR 2007-2013 – 
červenec 2007, s. 51 
 „zajistit o kultuře statisticko ekonomická 
data s vyšší vypovídací hodnotou“, 
Kulturní politika, čl. 8, MK ČR Praha 2001, 
s.8 

ano 
Přiměřené 

náklady 

Krizový 
management 
výtvarných sbírek 
pro ostatní 
vlastníky zapsané 
v CES (zvl. 
konzervace a 
restaurování) 

 vlastníci 
sbírek ve 
spádové 
oblasti 

  Odborná pomoc podle zákona 122/2000 
Sb., § 10 
 „chránit vlastníky kulturních památek 
před jejich nekvalifikovanou obnovou“ 
Kulturní politika, čl. 37, MK ČR Praha 2001, 
s.28 

ANO Nezbytné 
náklady 

+ 
vynaložené  

náklady 

Odborné knihovny 
v galeriích – 
specializované 
knihovnické služby 
(pokud je knihovna 
registrována podle 
knihovního zákona) 

 Občané 
 školy 
 odborná 
veřejnost 
 partnerské 
instituce 
 veřejná 

 Zvyšování vzdělanostního potenciálu 
(celoživotní učení) a nabývá charakteru 
znalostní společnosti, …“ NSRR ČR 2007-
2013 – červenec 2007, s. 36 
 „posílit roli veřejných knihoven 
v procesu zpřístupňování informací 
občanům, Kulturní politika, čl. 52, MK ČR 

NE 
 

Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené  

náklady 
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správa Praha 2001, s. 39 
Rozšiřování 
nabídky 
volnočasových 
aktivit v místě 
působení galerie 

 Občané 
 školy 
 veřejná 
správa 

  Zlepšení nabídky kulturních služeb, 
NSRR ČR 2007-2013 – červenec 2007, s. 42 
 Další využití národního kulturního 

dědictví a modernizace kulturních služeb, 

NSRR ČR 2007-2013 – červenec 2007, s. 43 

 „vytváření podmínek pro volnočasové 

kulturní a společenské aktivity 

obyvatelstva kraje“ Program rozvoje Kraje 

Vysočina, Jihlava, prosinec 2005, s.31 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené  

náklady 

Zachování, obnova 
a využití kulturních 
památek a 
památkově 
hodnotných 
objektů jako sídel 
galerií (ne vždy 
optimální pro 
správu sbírek) 
 

 veřejná 
správa  
 občané 
 

  „Využití kulturního dědictví a s tím 
souvisejících služeb s cílem vytvořit z ČR 
dlouhodobě atraktivní destinaci“, NSRR 
2007-2013, červenec 2007, s. 42 
 „zachování a obnova kulturního dědictví“ 
Program rozvoje Kraje Vysočina, Jihlava, 
prosinec 2005, s.30 

 

ne 
Nezbytné 
náklady 

Rozvoj cestovního 
ruchu – využití 
kulturního 
potenciálu na 
rozvoj ekonomiky 
v jednotlivých 
regionech, 
kulturně-historická 
rozmanitost ČR 

 veřejná 
správa  
 turisté 

  I. strategický cíl: Konkurenceschopná 
česká ekonomika, Priorita C: udržitelná 
rozvoj cestovního ruchu a využití 
potenciálu kulturního bohatství, NSRR ČR 
2007-2013 –červenec 2007, s. 38-43 
 „zvýšení atraktivity prostředí“ Program 
rozvoje Kraje Vysočina, Jihlava, prosinec 
2005, s.30 
 Zvýšit podíl státního rozpočtu na péči o 
kulturní dědictví v souvislosti s jeho 
příjmy z kulturního turismu“, Kulturní 
politika, čl. 32, MK ČR Praha 2001, s. 24 
 „rozšíření nabídky aktivit v turistických 
střediscích kraje“, Program rozvoje Kraje 
Vysočina, Jihlava, prosinec 2005, s. 18 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené  

náklady 

VÝCHOVNÉ A  

VZDĚLÁVACÍ 

SLUŽBY  

 

    Náklady 
veřejné 
správy 

nezbytné pro 
zachování 
instituce 

+ 
individuální 

příjemci 
služeb 

Společenský, 
intelektuální a 
emocionální rozvoj 
- nové trendy ve 
výukovém a 
informačním 
využití kulturního 
dědictví 

 Občané 
 školy 
 

  Odborná pomoc podle zákona 122/2000 
Sb., § 10; 
 Veřejná služba podle zákona 483/2004 
Sb. § 2, odst. 5 
 Další využití národního kulturního 
dědictví a modernizace kulturních služeb, 
NSRR ČR 2007-2013 – červenec 2007, s. 43 
 „podporovat kulturní a estetickou 
výchovu i výchovu k poznání národního 
kulturního dědictví“, Kulturní politika, čl. 
31, MK ČR Praha 2001, s.23 

ANO Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené  

náklady 
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Intelektuální a 
emocionální rozvoj 
- využití sbírkových 
fondů pro školní 
výuku v RVP (větší 
efektivita 
vzdělávacích 
metod) 

 školy 
 

 „Podpora kurikulární reformy 
orientované na rozvoj osobnosti“, NSRR ČR 
2007-2013 – červenec 2007, s. 46; 
 Další využití národního kulturního 
dědictví a modernizace kulturních služeb, 
NSRR ČR 2007-2013 – červenec 2007, s. 4 
 „podpořit rozvoj klíčových kompetencí 
žáků“, Dlouhodobý záměr vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy kraje 
Vysočina, Jihlava 2006, s. 25 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
zdarma 

Duchovní 
(spirituální) rozvoj – 
inspirace a rozvoj 
uměleckých trendů ve 
společnosti, prostor 
pro meditaci 

 

 Občané 
 školy 
 

  Další využití národního kulturního 
dědictví a modernizace kulturních služeb, 
NSRR ČR 2007-2013 – červenec 2007, s. 43 
 estetická gramotnost jako předpoklad k 
plnohodnotné participaci na kultuře, 
Kulturní politika, čl. 31, MK ČR Praha 2001, 
s.23 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené  

náklady 

Celoživotního 
vzdělávání  

 Občané 
 veřejná 
správa 
 

  „Otevřený systém celoživotního učení, 
který podporuje kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro úspěšné uplatnění 
na trhu práce“ NSRR ČR 2007-2013 – 
červenec 2007, s. 46; 
 „Využití kulturního dědictví a s tím 
souvisejících služeb s cílem vytvořit z ČR 
dlouhodobě atraktivní destinaci“, NSRR 
2007-2013, červenec 2007, s. 42 
 „zvýšení míry zapojení obyvatelstva do 
procesů celoživotního učení“, Program 
rozvoje Kraje Vysočina, Jihlava, prosinec 
2005, s. 20 
 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
zdarma 

Studentské praxe  školy 
 studenti 
 

 „Otevřený systém celoživotního učení, 
který podporuje kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro úspěšné uplatnění 
na trhu práce“ NSRR ČR 2007-2013 – 
červenec 2007, s. 46; 
 podpora spolupráce zaměstnavatelů a 
vzdělávacích institucí NSRR ČR 2007-2013 
– červenec 2007, s. 45; 
 „zvýšení flexibility absolventů škol a 
jejich zaměstnatelnosti“, Program rozvoje 
Kraje Vysočina, Jihlava, prosinec 2005, s. 
21 
 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
zdarma 

Výměna odborných 
zkušeností mezi 
galerijními 
pracovníky  

 muzejní 
management 
 zaměstnanci 

  „Zlepšení nabídky kulturních služeb“ 
NSRR ČR 2007-2013 – červenec 2007, s. 42 
– systém tzv. „best practices” 
 „Otevřený systém celoživotního učení, 
který podporuje kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro úspěšné uplatnění 
na trhu práce“ NSRR ČR 2007-2013 – 
červenec 2007, s. 46; 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
zdarma 

Rozšiřování 
odborných 
kompetencí 
galerijních 
zaměstnanců 

 zaměstnanci  
 muzejní 
management 
 

 „Otevřený systém celoživotního učení, 
který podporuje kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro úspěšné uplatnění 
na trhu práce“ NSRR ČR 2007-2013 – 
červenec 2007, s. 46; 
 podpora dalšího vzdělávání ve firmách, 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
zdarma 
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„Využití kulturního dědictví a s tím 
souvisejících služeb s cílem vytvořit z ČR 
dlouhodobě atraktivní destinaci“, NSRR 
2007-2013, červenec 2007, s. 44 
 

Dobrovolnické 
aktivity – otevírání 
se galerií veřejnosti 

 muzejní 
management 
 občané 
veřejná 
správa 

 Otevřená, flexibilní a soudržná společnost - 
rozvoj místních společenství …“ NSRR ČR 
2007-2013 – červenec 2007, s. 45 
 

NE Nezbytné 
náklady 

 

VĚDA A VÝZKUM      Náklady 
veřejné 
správy 

nezbytné pro 
zachování 
instituce 

+ 
individuální 

příjemci 
služeb 

Analytické a 
syntetické činnosti 
- studium a 
interpretace 
uměleckých děl, 
uměleckých sbírek 
a sbírkových 
předmětů nebo 
prostředí jejich 
vzniku, spolupráce 
s akademickým 
sektorem 

 Občané 
 odborná 
veřejnost 
 partnerské 
instituce 
 veřejná 
správa 

  Rozvoj spolupráce vědeckovýzkumných 
institucí a škol a veřejného sektoru, 
vytváření sítí, NSRR ČR 2007-2013 , 
červenec 2007, s. 28;  
 Vzdělanost, kulturnost, podnikavost a 
výzkum a vývoj jako motor 
konkurenceschopnosti, NSRR ČR 2007-
2013 –červenec2007, s. 35 
 „podporovat vědeckou a výzkumnou 
práci ve vymezených oblastech kultury“, 
Kulturní politika, čl. 5, MK ČR Praha 2001, 
s. 7 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené  

náklady 

Spolupráce 
s vědeckými 
pracovišti v oblasti 
výzkumu nových 
metod ochrany a 
zpřístupňování 
sbírek výtvarného 
umění;  

 odborná 
veřejnost 
 partnerské 
instituce 

 Věda a výzkum pro inovace – posilování 
kapacit vývojového a inovačního 
potenciálu, rozvoj kapacit pro spolupráci 
veřejného sektoru se soukromým ve vědě 
a výzkumu, NSRR ČR 2007-2013 –červenec 
2007, s. 8; 71 

NE Nezbytné 
náklady 

+ 
Přiměřené  

náklady 

 
Vysvětlivky k tabulce – variantní možnosti k tabulkám 2.9. a 3.3. vycházející z analýzy služeb zpracované v rámci 

vzdělávacího cyklu „Komunikace galerií s veřejnou správou“ 
Žlutě podbarvené služby Standard podle akreditace 
Šedě podbarvené služby Služba pro benchmarking 
Bílé pole nerozhodnuto 
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1.9.  Regionální centrum metodické pomoci v GVUO – příklad dobré praxe 
v oblasti formulace služeb galerie 
 
Regionální centrum metodické pomoci, poradenské a expertní činnosti pro  
výtvarné umění v Galerii výtvarného umění v Ostravě 15  
1.9.1.  Výchozí situace 

Pohled na muzea a galerie v průběhu 90. let nedoznal takové proměny, jakou si zaslouží jako 
veřejné instituce, poskytující veřejnosti nezastupitelné služby v oblasti uchování a 
zhodnocování národního kulturního dědictví (potenciál pro vzdělávání, vědu a výzkum,cestovní 
ruch a regionální rozvoj), které jsou rozpoznávány jak v oblasti veřejné správy, tak 
v soukromých potřebách občanů a občas i v podnikatelské sféře. V současné době se dramaticky 
mění koncept těch veřejných služeb, které může poskytnout jedině galerie. K nim patří i cesta 
snižování rizik trhu s uměním prostřednictvím poradenské činnosti. 

Po roce 1990 se trh s uměním velice rozrostl, příchodem zahraničního kapitálu a poučenějších 
cizích sběratelů výrazně stouply ceny uměleckých děl. Trh s uměním a starožitnostmi vykazuje 
obrovský obrat, současně ale soustřeďuje zájem organizovaného zločinu. V této situaci hledá 
drobný sběratel či vlastník uměleckého díla bezpečnou odbornou autoritu, schopnou 
zodpovědět jeho dotazy týkající se pravosti díla, autorství, přiměřenosti ceny, či způsobu, 
jak se na trhu chovat. Nezastupitelnost galerie spočívá v tom, že není komerčně 
zainteresovaná. V kraji je GVUO prakticky jediným subjektem, schopným poskytnout radu 
nebo expertizu bez konfliktu zájmů. Trh, jehož důvěryhodnost by byla ohrožena neseriózními 
praktikami, může nejen způsobit nenahraditelné ztráty nekontrolovatelným vývozem 
kulturních hodnot ze země, ale dokonce představuje i hrozbu pro oblast cestovního ruchu. 
Subjekty cestovního ruchu jsou z toho důvodu naším významným stakeholderem. 

V uplynulých patnácti letech v České republice vznikla, nebo byla převedena do obecní správy, 
řada obecních, školních nebo privátních galerií s nekomerčním výstavním programem. 
Záslužná činnost těchto subjektů, jejichž počet se v Moravskoslezském kraji blíží dvěma stům, se 
jen těžko obejde bez pomoci specializovaného odborníka, schopného posoudit technické i 
výtvarné aspekty prezentace uměleckých děl na výstavách. Existuje výrazná poptávka po 
recenzích, komentářích při zahajování vybraných výstav, konzultacích k uměleckým dílům.  

Galerie výtvarného umění v Ostravě, jediné muzeum umění na severní Moravě a ve Slezsku, i 
v minulosti vždy poskytovala přinejmenším svého druhu „skryté“ služby, kterými reagovala na 
společenskou poptávku po metodických, poradenských a expertních službách. 

1.9.2. Vize regionálního centra metodické pomoci 

Galerie výtvarného umění v Ostravě vznikla jako krajská instituce a již její původní funkce v 50. 
letech potřebu expertních služeb reflektovaly. Jiné podobné zařízení pro práci se sbírkami 
výtvarného umění v kraji neexistovalo a Galerii byla role poradce a pomocníka v těchto otázkách 
tradičně přisuzována. Během následujících let plnila galerie tento svůj úkol sice ochotně, pro 
nedostatek personálního, technického i finančního zajištění však značně nesystematicky. V 
období, kdy zřizovatelskou funkci vykonávalo Ministerstvo kultury ČR pak prakticky vůbec. 
Tuto situaci je možno označit za nežádoucí výchozí stav, který chceme změnit. 

Národní galerie v Praze během celých devadesátých let, kdy zřizovatelskou funkci vůči galeriím 
v regionech plnilo Ministerstvo kultury ČR, na své někdejší metodické funkce směrem k těmto 
institucím zcela rezignovala. Teprve od roku 2001 se k dřívější praxi vrací prostřednictvím nově 
formulovaných úkolů svého metodického oddělení pro správu sbírek v ČR. Muzea umění, 
veřejné i soukromé sbírky, ať již jsou zpřístupněny či nikoli, řídí se ve své činnosti zákonem 
č.122/2000 Sb. Zákon jen pro samotnou oblast správy sbírek předpokládá profesionální 

                                                 
15 Strategie Galerie výtvarného umění v Ostravě 2007-13. GVUO jako moderní evropská galerie pro XXI. století. 
Zpracovala Alexandra Brabcová ve spolupráci s Petrem Beránkem a kolektivem pracovníků GVUO. 
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splnění základních legislativních podmínek, příslušnou úroveň technického zabezpečení 
ochrany sbírek, kompatibilní sbírkovou evidenci a zvládnutí dalších složitých kroků, jako 
je ovládnutí software pro digitální vedení sbírkové evidence, zkušenosti s uplatňováním 
autorského zákona, problematiku kupních, darovacích, zápůjčních a výpůjčních smluv, 
nakládání s uměleckými sbírkami z hlediska konzervace a restaurování.  GVUO je schopna 
jak vlastními silami, tak organizováním vzdělávacích programů mezery v připravenosti správců 
sbírek zaplňovat. Sníží se tak rizika v organizacích zřizovaných krajem, ve vztahu k obecním, 
nadačním korporátním či privátním sbírkám pak tyto funkce nabývají charakteru krajem 
poskytované kulturní služby. Ale i v jiných oblastech galerijní praxe v regionu je suma 
zkušeností personálu GVUO metodicky využitelná.16  

Vytváření samostatné metodické instituce na úrovni kraje by bylo zcela neekonomické a z 
hlediska personálního naplnění i obtížně uskutečnitelné. Využití stávající odborné kapacity 
GVUO při jejím minimálním posílení se jeví jako nejsnadnější cesta k naplnění této kulturní 
služby.  
 

1.9.3. Poslání regionálního centra metodické, poradenské a expertní činnosti 
 

Centrum metodické, poradenské a expertní činnosti si klade za cíl reagovat na společenskou 
poptávku v oblastech, v nichž se na galerii obrací veřejnost, se žádostí o pomoc. Jedná se o 
zvláštní služby ve čtyřech níže specifikovaných oblastech, které nemůže poskytnout nikdo 
jiný, než specializované muzeum umění a Galerie výtvarného umění v Ostravě je pouze jediným 
takovým muzeem v Moravskoslezském kraji. Poskytování expertních služeb veřejné správě, 
občanům a podnikům přispěje k pěstování důvěryhodnosti instituce a v důsledku i 
k transparentnosti komerčních a majetkových aspektů manipulace s uměleckými díly. Ve všech 
následujících příkladech uplatňování metodických funkcí je GVUO institucionální autoritou 
s morálním kreditem a garancí kvality. 

 

1.9.3.1.  Služby pro veřejnou správu (krajský úřad, úřady měst a obcí) 
 

Veřejné správě může centrum poradit:  
- s klasifikací projektů výtvarných a výstavních aktivit při rozhodování o 

grantové podpoře privátních galerií a s výtvarnými soutěžemi   
- s řešením definitivního umístění uměleckého díla v prostoru města, obce  
- s postupem při zřizování a správě místních výstavních síní, muzeí umění a 

památníků  
- v oblasti publikační činnosti oboru 

1.9.3.2.  Služby pro partnerské instituce (městské, krajské a centrální sbírkové instituce 
v kraji, specializované obory vysokoškolského studia) 
 

- metodika užívání oborové databáze DEMUS 
- nastavení technických parametrů výstavních síní a depozitářů pro výtvarné 

umění 
- metodická pomoc při přípravě a realizaci expozic a výstav výtvarného umění 
- oponentní posudky 
- řízení souvislé praxe 

1.9.3.3.  Služby pro občany a podnikatele  
 

- poradenská činnost v oblasti nákupu uměleckých děl pro účely výzdoby a 
sběratelství 

- ověření pravosti a autorství uměleckých děl 
- informace o legislativě v oblasti obchodu s uměním, vývozu do zahraničí, 

nakládání s movitými památkami, zapisování privátních sbírek do CES 

                                                 
16 Zanikly někdejší nepřijatelně zideologizované a autoritativní poradní struktury, k jejich obnovení na nových 
demokratických základech prakticky nedošlo (pozn. Jiří Beránek). 
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1.9.3.4. Nespecifikované služby (Policie, soudy)  
 

- pomoc při pátrání po pohřešovaných dílech 
- pomoc při hledání vlastníků nalezených děl 
- expertní činnost 

1.9.4. Analýza současného stavu – zdůvodnění potřebnosti 

Vybudování „Regionálního centra pro metodickou, poradenskou a expertní činnost“ je 
součástí komplexní strategie rozvoje Galerie výtvarného umění v Ostravě jako instituce 
respektující standardy muzeí umění v Evropě. Metodická činnost jediného muzea pro výtvarné 
umění v kraji, nadto s tak vynikající základnou sbírkového fondu, tradicí a respektem v rámci 
České republiky, je jedním z okruhů úkolů, které veřejnost od takové instituce očekává.  Jednou 
z nejvýznamnějších oblastí, nedostatečně rozpoznávanou (alespoň o oblasti kultury to rozhodně 
platí) ze strany veřejné správy, jsou veřejností očekávané služby. Ve shodě se strategickými 
dokumenty musí galerie odpovídat na potřeby v nich definované. Z toho hlediska je pro jejich 
uspokojování odborný potenciál GVUO dosud nedostatečně využíván.  

Materiální, prostorové a finanční potřeby centra jsou s ohledem na efekt poskytovaných 
služeb zanedbatelné. GVUO disponuje (popř. hodlá rozšířit) personální vybavení dalších svých 
center (pracovišť) odborníky, kteří část své pracovní kapacity mohou podle poptávky věnovat 
plnění úkolů metodického centra. Ze stejného důvodu nejsou potřebné nové prostory, zvláště 
uvážíme-li, že část metodické a poradenské činnosti bude vykonávána přímo v místě 
poptávajících subjektů. 
  
1.9.5. Nabídka regionálního centra metodické pomoci 
 
- stabilní účast odborníků v poradních orgánech pro řešení problematiky výtvarných 
generelů, monumentálních děl zadávaných pro veřejná místa, interiérové výzdoby nových 
investičních celků určených veřejnosti17  
 
- účast v grantových komisích 
Systematická pomoc odborných pracovníků GVUO by v této oblasti byla nepochybně prospěšná. 
Kromě vlastních odborných pracovníků může GVUO pomoci zapojit osobnosti, které jsou 
disponovány takové pověření unést 

 
- odborné konzultace pro správce kolekcí uměleckých děl 
Profesionalizace činností souvisejících s nakládáním s díly výtvarného umění. GVUO nabízí 
pomoc správcům souborů zapsaných v Centrální evidenci sbírek MK ČR, ale i těch, které povahu 
sbírky podle zákona 122/2000 Sb. nemají a přesto plní významnou veřejnou úlohu. Také v této 
oblasti nakládání s předměty kulturní hodnoty v majetku veřejném i soukromém jsou možnosti 
metodické pomoci GVUO dosud nevyužity. Obce předávají do operativní správy umělecký 
majetek například školám, kde pro takovou úlohu chybí zkušenosti a odborné předpoklady.   
Manipulace s uměleckými díly, jejich uložení, ošetřování, klimatické podmínky a bezpečnost, 
výstavní mobiliář, systém zařízení výstavních a depozitárních prostor, problematika transportu 
uměleckých děl, Vedení potřebné sbírkové dokumentace, systém DEMUS, problematika zápůjčních 
výpůjčních kupních a darovacích smluv, problematika pojišťování uměleckých děl, problematika 
autorského zákona 

 
- expertní poradenská činnost v oblasti mapování regionálních uměleckých osobností, 
pomoc obcím při budování memoriálních památníků a pamětních síní, obecních muzeí s 
výtvarnými sbírkami, pomoc s koncepčním i výtvarným řešením pamětních desek, bust, 
pomníků V souvislosti s decentralizací a posilováním nezávislosti obecní správy došlo v 
devadesátých letech k mnohým převodům memoriálních památníků a malých místních muzeí z 

                                                 
17 Jako příklad problematizování této oblasti je možno uvést vzrušené mediální kampaně o vhodnosti, či naopak 
nevhodnosti výtvarných řešení veřejného prostoru, které bohužel nemají charakter veřejné fundované diskuze, ale 
mnohem spíše vzájemného osočování z nekompetentnosti (pozn. Jiří Beránek) 
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gesce velkých okresních muzeí do správy obcí. Řada obcí, jež získaly po roce 1989 samostatnost, 
rovněž místní památníky či muzea nově zakládala.  

 
- technická pomoc při výběru a instalování technologií pro vystavování výtvarných děl 
 
- odborné konzultace pro soukromé sběratele 
určení pravosti díla, určení autorství, ochrana majetku, kultivace rozlišení mezi společenskou a 
osobní hodnotou věcí, hodnotou a cenou. Poradenství při organizování vývozu sbírek a 
jednotlivých uměleckých děl do zahraničí 
 
- univerzitní studia dějin umění a muzeologie 
Obě univerzity v kraji poskytují specializované vzdělání umělecké, esteticko-výchovné, 
muzeologické a umělecko-historické. Vedle možností badatelských je GVUO schopna poskytnout 
metodické služby při organizaci souvislé praxe i v oblastech teoretických 
 
- nespecifikované expertní služby pro další subjekty, pracující s díly výtvarného umění, 
třeba i nepravidelně 
Pátrání po pohřešovaných věcech a majitelích věcí nalezených, posouzení bankovních zástav, 
posouzení pro pojišťovny. Služba je podle oficiálního vyjádření Policie ČR potřebná pro nárůst 
padělků uměleckých předmětů na trhu s uměleckými předměty v ČR a z hlediska potřeby tento 
trh chránit, včetně ochrany sběratelů a vlastníků před nákupem těchto padělků.  („Padělání 
uměleckých předmětů se již stalo jedním z odvětví organizované trestné činnosti 
s mezinárodním dopadem. Aby zveřejňování předmětů podezřelých z padělání plnilo svoji 
úlohu, žádáme sběratele, pracovníky státních i soukromých galerií, pracovníky muzeí 
i obchodníky, aby se svými poznatky a pochybnostmi obraceli na kontaktní pracoviště Policie  
ČR. Existuje důvodné podezření, že zadokumentované předměty pocházejí z majetkové trestné 
činnosti, zejména z vloupání do bytů a rodinných domků.“)  
 
1.9.6.  Cílové skupiny Centra metodické pomoci 
 

 
 
 

                                                 
18 obecních podnikových a soukromých muzeí a galerií je v kraji téměř pět desítek, galerie nejsou celokrajsky 
statisticky podchyceny, jejich počet se mění, přesahuje však stovku 
19 Slezské zemské muzeum v Opavě s pobočkami (Arboretum, Darkovičky, Památník OO, Památník P. Bezruče) a 
Národní památkový ústav - pracoviště Ostrava s NKP Důl Michal 

§ služba komu je poskytována 

5.1.6.1 účast v poradních orgánech pro díla VU správa obcí, měst a kraje 

5.1.6.2 účast v grantových komisích správa obcí, měst a kraje 

5.1.6.3 konzultace pro operativní správce sbírek Muzea zřizovaná MS krajem 

5.1.6.3 konzultace pro operativní správce sbírek Muzea zřizovaná obcemi 

5.1.6.3 konzultace pro operativní správce sbírek Muzea zřizovaná podniky 

5.1.6.3 konzultace pro operativní správce sbírek Muzea a galerie privátní18 

5.1.6.3 konzultace pro operativní správce sbírek Instituce zřizované MK ČR19 
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1.9.7. Partneři  
 
Partneři Jejich zájem na metodickém a 

poradenském centru OGVU 
Zájem centra na nich 

Odborníci 
z oboru 

Konfrontace vlastních poznatků a 
zkušeností x konkurence 

Navázání kontaktů 
Rozšíření odbornosti 

Galerie, muzea Odborná participace Zapůjčení sbírkového materiálu, 
výměna zkušeností, zajištění 
neregionálního dosahu 

Veřejná správa 
města a kraje 

Budovat povědomí o městě a 
regionu s cílem udržet v místě 
rozmanitou skladbu obyvatelstva 
Dotvářet image kraje, města 

Získat  prostředky pro trvale 
udržitelný rozvoj instituce, podporu 
pro dílčí projekty širší povědomí o 
GVUO a prestiž 
 

 
 

 2.  BENCHMARKING JAKO ZPŮSOB MĚŘENÍ VÝKONNOSTI GALERIE 
 
2.1.  Benchmarking a galerie 
  
Pojem benchmarking jako způsob měření výkonu pochází z podnikatelského prostředí. 
V současné situaci se někdy tento pojem překrývá s indikátory pro akreditaci galerie, 
případně představuje formulované standardy veřejných služeb, které terminologicky 
odpovídají sféře veřejné správy.  Při absenci diskuse o tématu v České republice, je zhola 
nemožné tuto problematiku v rámci jedné studie zcela uchopit, vyčerpat či bezezbytku 
srozumitelně vysvětlit.  

                                                 
20 Ostravská univerzita má zájem o uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti studia a souvislé praxe studentů. 
21 a) krajské kulturní instituce: MS vědecká knihovna, Těšínské divadlo, Janáčkova konzervatoř  
b) NDMS, Komorní scéna Aréna, DPB, DKPB Karviná, Městská knihovna Karviná, KDLJ Havířov Wünscheho síň, Dům 
kultury Ostrava 
c) střední odborné školy s výtvarným zaměřením v regionu (6) 
d) nekomerční, polo komerční a komerční výstavní síně - Dům umění Opava, Chagall, Magna, Langův dům, VS 
Sokolská, Fiducia, Galerie Beseda, Galerie Mlejn, Hornické muzeum Landek, Galerie Hukvaldy, Minoritský klášter 
Opava 
e) školní galerie ZŠ Vítkovice, ZŠ Kunčice p. O., ZŠ Hukvaldy, ZŠ Gajdošova 

 

5.1.6.4 Expertní poradenská činnost v oblasti 
mapování regionálních uměleckých 
osobností,   pomoc s řešením pamětních 
desek, bust, pomníků 

Města, obce, podniky  

5.1.6.5 technická pomoc pro výstavní praxi Výstavní síně měst a obcí, muzea a 
památníky, soukromé a školní 
galerie 

 konzultace pro soukromé sběratele  sběratelé, vlastníci uměleckých 
děl  

5.1.6.7 oponentury studentských prací, 
konzultace a metodické vedení praxe 
studentů 

univerzitní studia dějin umění20, 
studenti, pedagogové 

5.1.6.8 nespecifikované služby poradenské a 
expertní povahy 

další subjekty pracující s díly 
výtvarného umění21 
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V zásadě se však jedná o to, že standardizované služby mají stanovené indikátory 
výkonu (kvantity a kvality) a jako takové mohou být akreditovány. 
 
Galerie ČR dlouhodobě pociťují absenci objektivního hodnocení galerijní práce ze strany 
zřizovatelů, kteří zcela nepronikli do všech specifik práce galerie. Výkazy činnosti institucí jsou 
nastaveny tak, že se ve výroční zprávě galerie, která je určena zejména zřizovateli a veřejnosti 
neobjevují tvrdá analytická data, která by poskytla představu o nezastupitelnosti a 
výkonnosti instituce. 
 
Výkon veřejné správy na druhé straně je pod daleko větším tlakem Evropské unie, a tudíž i 
standardizace svých činností (viz 2.7.2.). Kraje po územní decentralizaci porovnávají čísla 
statistik pro zřizované kulturní instituce a hledají indikátory pro ohodnocení jejich 
výkonnosti. Pokud si samotné galerie nastaví indikátory výkonu, vyhnou se tomu, aby jim 
byla tato data v budoucnu stanovena právě bez důkladného pochopení komplexnosti fungování 
muzea umění ve společnosti. Systematizací veřejných kulturních služeb a vytvořením 
indikátorů výkonu pro srovnávání institucí stejné kategorie či sledováním dlouhodobých 
statistických dat by mohly jednotlivé členské galerie v rámci RG doložit své projekty a 
rozvojové plány tak, aby prostřednictvím konkrétních dat prokázaly účelnost vynaložených 
prostředků. 
 
2.2.  Indikátory výkonu (benchmarks) 
 
Indikátory výkonu jsou prostředky, jimiž je měřena výkonnost a společenská 
zodpovědnost organizace. Generické indikátory jsou nutné, ale některé indikátory musí být 
vyvinuty přímo pro potřeby muzejních operací. 
 
Britská Asociace muzeí přijala v roce 1990 usnesení, které považuje tyto indikátory za 
součást strategického plánování muzea.  
 

2.2.1. Indikátory jsou stanoveny ve 4 klíčových oblastech: 
 

1. sbírky (akvizice, konzervace, dokumentace, výzkum, uložení) 
2. komunikace (vzdělávání, výstavy, informace, interpretace, přesahy a návštěvníci) 
3. chod muzea22  
4. externí služby 

 

2.2.1.1. Indikátory pro sbírky 
 

- revize a přijetí sbírkotvorné koncepce (management sbírek) a režimu zacházení se 
sbírkou (tj. soubor vnitřních předpisů jako např. badatelský řád, depozitární řád, 
pravidla pro výpůjčky, evidence sbírek atd.) 

- přijetí konzervační a restaurátorské politiky včetně preventivní konzervace sbírek 
- vytvoření strategického plánu a uskutečnění operačních plánů 
- počet akvizic za dané období 
- počet pracovníků zaměstnaných ve správě sbírek 
- procento položek navrhovaných pro zahrnutí do sbírky se záměrem naplnění profilu 

sbírky 
- počet položek navržených k vyřazení ze sbírky pro kriteria nesplňující profil sbírky 
- procento ročních změn v profilu sbírky 
- povaha položek z různých sbírkových oblastí v celkové sbírce 
- poradní sbory – nezávislá sbírkotvorná (nákupní) komise  
- dodržování autorskoprávních norem 

                                                 
22 Pro hodnocení obecné efektivity organizace viz: Společný hodnotící rámec (Model CAF). Zlepšování 
organizace pomocí sebehodnocení. Třetí aktualizované vydání 2005. Česká verze je zveřejněna na webové 
stránce Národního informačního střediska pro podporu jakosti www.npj.cz 



 126 

- počet ročně poskytnutých standardizovaných veřejných služeb  
 

2.2.1.2. Indikátory pro komunikaci 
 

- počet návštěvníků (kvantita) 
- spokojenost návštěvníků (kvalita) 
- počet návštěvníků z řad školní mládeže a počet programů pro veřejnost 
- počet veřejnosti zpřístupněných (odborně zpracovaných) sbírkových předmětů 

o ve stálé expozici 
o výstavní / ediční činností 
o virtuálně (web) 

- doplňkové služby (prodejna tiskovin, kavárna, odpočinková místa v rámci expozice, 
výstavy atd.)      

 
2.3. Zavádění benchmarking v péči o sbírky v muzeích a galeriích ve Velké Británii 
 

V zavádění benchmarking v péči o sbírky v muzeích a galeriích je nejdále Velká Británie, která 
zpracovala standardy v péči o sbírky do sebehodnotícího dotazníku určeného pro všechny 
sbírkové instituce: muzea, galerie, archívy a knihovny23. 
 

Účelem benchmarkování v péči o sbírky je v tomto případě poskytnout muzeu indikátory pro 
to, co vyžaduje péče o sbírky.  Smyslem je definovat oblasti, které vyžadují zlepšení a 
poskytnout praktický rámec pro měření dosažených výsledků. 

Benchmarky jsou míněny standardy praxe, které byly vyvinuty na základě šetření v širokém 
spektru institucí a kodifikovány tak, aby poskytly oborové indikátory, kterých by mělo být 
dosaženo na různých úrovních. 
Ve Velké Británii se v uplynulých letech stalo Souhrnné ohodnocení výkonu (Comprehensive 
Performance Assessent, CPA) nástrojem rozhodování veřejné správy v oblasti knihoven a 
indikátory pro muzea a archívy jsou vyvíjeny.24 
 

2.3.1. Indikátory pro muzea a archívy 
 

Pro muzea a archívy jsou pro začátek navrhovány tyto indikátory: 
 

1. dobrovolnictví: indikátor počet dobrovolníků pracujících pro muzeum v poměru 
k celkové populaci dané oblasti (na 1000 obyvatel) 

2. účast jednotlivých skupin populace (osoby se zdravotním či mentálním postižením, 
etnické menšiny, socioekonomické skupiny): indikátor proporcionální počet příslušníků 
těchto skupin vůči celkové návštěvnosti muzea 

3. online přístup: počet návštěvníků na webových stránkách muzea 
4. vzdělávání: indikátor počet škol navštěvujících muzeum versus celkový počet škol 

oblasti 
5. hodnota za peníze: indikátor náklady versus využití muzea 
6. spokojenost: indikátor % návštěvníků spokojených se službami muzea či archívu 
7. akreditace: indikátor úroveň dosažené akreditace muzea v muzejním akreditačním 

schématu 
 

2.3.2.   Úrovně v péči o sbírky 
 
Stanovení úrovní v péči o sbírky se překrývá velmi často právě s problematikou akreditace této 
činnosti, případně se standardem veřejné služby, pokud je péče o sbírky chápána jako veřejná 
služba. 

                                                 
23 Benchmarks in Collection Care for Museums, Archives and Libraries. A Self-assessment Checklist. The Council for 
Museums, Archives and Libraries.  
24 Developing Performance Indikators for Local Autority Museums, Libraries and Archives. Museums, Libraries and 
Archives Council 2005 
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Úrovně v péči o sbírky 
 

- základní praxe: minimální úroveň, která by měla být dosažena 
- dobrá praxe: konsenzuální standard, dosažitelný většinou institucí, reprezentuje 

současnou úroveň profesionální dobré praxe podloženou realistickými očekáváními 
- nejlepší praxe: nejvyšší standard, na který může muzeum či galerie aspirovat, tato 

úroveň by měla být dosažena každou dobře spravovanou institucí 
 

Tyto úrovně péče o sbírky jsou zkoumány v následujících oblastech: 
 

- sbírková strategie (koncepce), zřizovací listina, organizační řád (policy) 
- budovy (buildings)  
- depozitáře (storage) 
- technická správa muzea (housekeeping) 
- ochrana a využívání sbírky, režim sbírky (handling and use of collections) 
- preventivní konzervace a kontrola prostředí (environmental monitoring and control) 
- systém pravidelného restaurování a konzervování sbírek (conservation) 
- bezpečnostní datová úložiště (repozitáře) a nová média (surrogate copies and new 

media) 
- krizový management (emergency preparedness) 

 

V benchmarkování nezáleží na velikosti ani typu instituce, povaze sbírek a složení personálu, 
ačkoliv tyto faktory nevyhnutelně ovlivňují to, jak se daná instituce stará o své sbírky. 
 

K provedení sebehodnocení instituce slouží řízený dotazník, určený k vyplnění zástupci 
různých muzejních profesí. Jeho cílem je přesná identifikace dosažené pozice 
profesionality, v níž se organizace nachází a určení pozice, kde by chtěla být. Neznamená to, že 
by muzeum či galerie mělo nutně dosahovat stejné úrovně ve všech dotazovaných oblastech. 
Monitorování by mělo být prováděno jako periodická aktivita. 
 

2.4.  Další důvody měření výkonu muzea jako nástroj jeho financování25 
 

2.4.1.  Měření výkonu muzea jako nástroj jeho financování 
The John and Mable Ringling Museum of Art odkázali jeho zakladatelé po své smrti v roce 1936 
státu Florida jako jednu ze 2 nyní státem vlastněných kulturních institucí. Záměrem státu je 
založit financování muzea na rozpočtu, který se bude opírat o indikátory výkonu 
v programech muzea a který by umožnil poměřit dosažené výsledky s jejich náklady. Tento 
způsob financování začal být v muzeu uplatňován od fiskálního roku 2000/2001. 
 

Výkon Výsledek 
Počet výpůjček Počet návštěvníků v kalendářním roce 
Počet vystavených předmětů Počet individuálních návštěvníků ve 

vzdělávacích programech 
Úhrnný počet sbírkových předmětů Procento návštěvníků, kteří ohodnotili 

návštěvu muzea jako přesahující očekávání 
Počet publikací a jiných druhů prezentace  
 
2.4.2. Měření výkonu muzea jako komunikační nástroj vůči veřejnosti 
 

London´s Transport Museum uvádí ve svých výročních zprávách v letech 2001-2003 jako 
klíčové indikátory výkonu instituce tyto 3 kategorie:  
 

- spokojenost návštěvníka 
- management sbírek 

                                                 
25 DOS Developing Ringling Museum Measures in Oppaga Progress Report No. 98-79, May 1999 
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- % příjmy v. náklady 
 
2.4.3. Měření výkonu kulturních služeb jako forma komunikace s veřejnou správou 
 

Téma nutnosti měření výkonu kulturních služeb jako formy komunikace s veřejnou 
správou se naléhavě objevuje ve zprávě britské Museum Association26 z února 2005.  
 

Zpráva se zaměřuje na to jak kulturní služby, za něž jsou muzea považovány, mohou 
poskytnout doklady o tom, že vyhovují minimálním standardům a jakým způsobem budou 
dokladovat svou schopnost rozvoje a dosažení standardů dobré či nejlepší praxe 
(excelence). 
Měření indikátorů výkonu je zde spatřováno v přímé souvislosti s nutností soutěžit o 
omezující se finanční zdroje veřejné správy, které budou vyžadovat stanovení priorit. 
 

V paragrafu 4.2.  zprávy se uvádí: „Muzejní služby budou též potřebovat k měření výkonu hlavní 
podporu ze strany příslušné veřejné správy. Bez této podpory je zde reálné riziko, že měření výkonu 
ve skutečnosti zredukuje kvalitu služby, které se veřejnosti dostane, protože zaměstnanci a zdroje 
budou zaměstnáni sbíráním dat a reportováním o nich. 
 

Přestože si je britská muzejní asociace vědoma všech obtíží s měřením sociálních dopadů 
kulturních služeb, považuje za nezbytné shromáždit určitá kvantitativní data, která budou 
dokladovat, jak kvalitně jsou muzejní služby poskytovány a jak se vztahují k naplňování 
regionálních a národních priorit strategických rozvojových dokumentů veřejné správy. 
 

2.4.3.1. Témata kulturních služeb 
 

- vytváření zdravějších a aktivnějších komunit 
- pěstování veřejného blaha, participace a udržitelnosti komunit 
- zhodnocení peněz a efektivita služeb 

 
2.5. Stanovení indikátorů výkonu na základě návštěvnických průzkumů 
 
Další instancí, která se zabývala hledáním indikátorů výkonu muzejní praxe, byla konference 
Kanadské muzejní asociace (The Canadian Museums Asociation) pod názvem Indikátory 
výkonu v kanadských muzeích a jiných kulturních organizacích (Performance Measures for 
Canadian Museums And Other Cultural Organizations) 27 v lednu 1998. Jejím cílem bylo plošné 
zkoumání možného užitku ze zavedení indikátorů výkonu v muzeích. 
 

Výsledky konference přinesly následující zjištění. Měření výkonu v praxi je proces, který 
přispívá ke kontinuálnímu zlepšování organizace a růstu její odpovědnosti vůči 
manažerskému a plánovacímu cyklu.  Na druhou stranu je zřejmé, že všechny indikátory 
výkonu v kulturním sektoru musí být založeny na zásadních hodnotách kultury a musí je 
respektovat. Jedna z těchto zásadních hodnot kanadských muzeí spočívá v tom, že měnící se 
společnost potřebuje neformální vzdělávací příležitosti a přístup k vědomostem takovým 
způsobem, který představuje nové příležitosti a výzvy pro muzejní pracovníky. 
 

Pro stanovení indikátorů výkonu je nezbytná zpětná vazba od návštěvníků kulturních 
zařízení, zejména v oblasti komunikace muzea s veřejností. Výsledky a indikátory výkonu, které 
se vztahují k osobní zkušenosti návštěvníka, dávají možnost muzejním pracovníkům se 
zaměřit na to jak připravit návštěvníkův zážitek tak, aby se potkaly aktivity muzea s očekáváním 

                                                 
26 Response by the Museum Association to the Audit Commission´s proposals for Comprehensive Performance 
Assessment from 2005 regarding musems within cultural services that local authorities provide viz 
http://www.museumsassociation.org/ma/10718 (18.7.2007) 
27 Soren, Barbara J.: Performance Measures and Audience Response. The Learning Cultural Organization of the 
Millenium. Criteria for Excellence Symposium viz 
http://www.utsc.utoronto.ca/coopam/Performance_Measures/PM_Excellence/PM_Sor… (18. 7. 2007) 

http://www.museumsassociation.org/ma/10718
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existujících i potenciálních návštěvníků. Záměrem je zde včlenit očekávání návštěvníků od 
přípravy výstavy či programu již v samém počátku. 
 

2.5.1.  Případová studie Kalamazoo Valley Museum v jihozápadním Michiganu 
 

Případová studie provedená LORD Cultural Resources v Kalamazoo Valley Museum 
v jihozápadním Michiganu byla založena na tom, jak předpokládané výsledky očekávání 
návštěvníků ovlivňují plánovací procesy muzea a jak jsou ověřovány. Průzkum návštěvníků 
se zaměřil na: 

a) pracovníky muzea pro práci s veřejností  
b) návštěvníky, kteří se účastní muzejních aktivit a programů   
c) stakeholderů z lokality, kteří mají na muzeu specifický zájem 

 

2.5.1.1. Vývoj indikátorů 
 
Vývoj indikátorů výkonu byl založen na následujícím třístupňovém procesu: 
 

1. fáze: průzkum toho, co muzejní pracovníci vědí o svých návštěvnících, ať již 
individuálních nebo skupinových: 
 

o Které sbírkové předměty jsou u návštěvníků nejoblíbenější 
o Oč mají návštěvníci obzvláštní zájem a proč 
o Zač lidé ve skutečnosti platí, protože to chtějí vidět 
o Proč lidé do muzea nechodí 
o Jakým způsobem může muzeum změnit názor návštěvníků na muzeum 
o Co návštěvníci považují za předmět hodný zapamatování a proč a jak se tento postoj 

vytváří 
 

2. fáze zkoumala to, co návštěvníci hodnotili na muzeu: 
 

o Pocit příslušnosti k muzeu a hrdost na něj 
o Zábavnou vzdělávací zkušenost 
o Podnět, který návštěvníka přiměje k tomu, aby se dále zajímal, vrátil se zpět nebo 

podnikl vlastní pátrání 
o Porozumění minulosti místa, zejména v souvislosti s tím jak se dějiny místa vztahují 

k širší historii 
o Fascinace klíčovými objekty pro lidi všech věkových kategorií 
o Zážitek propojenosti s lidskou humanitou 

 

3. fáze byla založena na stanovení indikátorů výkonu na základě následujících kritérií:  
 

o Co lidé řeknou o návštěvě muzea ve svém prostředí a místě 
o Co si lidé odnesli z návštěvy 
o Co o ní řeknou druhým 

 

Výsledné indikátory výkonu: 
 

- Procento návštěvníků vracejících se k opakované návštěvě 
- Procento návštěvníků, kteří si v muzejním obchodě koupí předměty vztahující se k jejich 

zážitku z muzea 
- Procento návštěvníků, kteří se účastní jiných aktivit, které se druhotně vztahují 

k inspiraci muzeem 
- Procento návštěvníků s různými druhy postižení a ze sociálně vyloučených skupin, o 

které se rozšířilo spektrum návštěvníků  
- místní lidé cítí hrdost na muzeum a mluví o něm, rodiny přivádějí své návštěvy 
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2.6. Měření výkonu muzea jako nezastupitelné společenské instituce – kvalitativní 
data 
 
Další úroveň indikátoru výkonu je o mnoho sofistikovanější a souvisí se skutečnou prací 
muzea28: 
 

- Zajímají se lidé o něco více o to, co se děje kolem nich po návštěvě muzea nebo 
uměleckého představení, zaznamenávají a vychutnávají více texturu každodenního 
života? 

- Mění se intenzita jejich emocionálního zážitku a jsou více schopni dát tvar a formu 
vlastnímu prožitku? 

- Vede je jejich zážitek k tomu, aby byli méně závislí na pasivních zdrojích zábavy? 
- Jsou méně apatičtí, méně inklinující k stereotypům a předsudkům a zajímají se o to jak 

dále vyhledávat muzejní zkušenost, jak vztahovat muzejní objekty k sobě samým? 
 
Klíčovým indikátorem je zde dopad muzejní zkušenosti na motivaci návštěvníka 
k celoživotnímu učení a k vlastní změně. 
 

2.7.  Měření indikátorů výkonu v České republice 
 

2.7.1.  Měření indikátorů výkonu v ČR v rámci novely zákona 122/2000Sb. z roku 2004 
 
V rámci ČR upravuje minimální standardy novela zákona 122/2000 Sb. z roku 2004 – zákon 
č. 483/2004 Sb. – která v § 10 a) stanovuje standard územní dostupnosti (tedy síť 
poskytovatelů), časové dostupnosti, ekonomické dostupnosti, fyzické dostupnosti a 
definuje veřejné služby a minimální standardizované veřejné služby. Novela také určuje 
garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou zřizovatelé 
poskytovatelů, nebo ti, kdo vůči poskytovatelům plní funkci zřizovatele. 
 

Metodický pokyn MK ČR č. j.: 5762/2005  rozpracovává a upřesňuje ustanovení novely 
zákona a upřesňuje minimální rozsah a strukturu poskytovaných standardizovaných služeb.  
 

Bod 6. Metodického pokynu MK 
 
„Lze shrnout, že povinnosti plynoucí ze zákona a týkající se poskytování 
standardizovaných veřejných služeb splní muzeum (galerie), které v průběhu každého 
kalendářního roku: 
 

a) zpřístupní veřejnosti nejméně dvě muzejní výstavy (dvě expozice nebo dvě 
krátkodobé výstavy nebo expozici a jednu krátkodobou výstavu), 

b) připraví pro veřejnost nejméně dva muzejní programy, 
c) zveřejní výroční zprávu o své činnosti za předešlý rok a zveřejní nejméně dvě 

zprávy (publikace) čerpající z vlastní činnosti, 
d) průběžně informuje veřejnost o své sbírce a o své činnosti, 
e) zpracuje posudek, expertízu, stanovisko nebo pojednání vycházející z oborů, 

v nichž působí, je-li o ně požádáno, 
f) veřejně oznámí rozsah a způsob poskytování služeb, případně jejich omezení 

nebo dočasné pozastavení způsobem uvedeným v zákoně. 
 

Tyto povinnosti je poskytovatel povinen každoročně splnit všechny, nelze např. 
nesplnění jedné nahradit splněním jiné, byť třeba v míře vyšší než stanoví standard. 
Nenaplňování standardů není sankcionováno, bude k němu však přihlíženo při 
posuzování žádostí o dotace.“ 
 

2.7.2.  Měření indikátorů výkonu veřejné správy ČR 
 

                                                 
28 Csikszentmihály, M.: Assessing aesthetic education: Measuring the ability to „ward off chaos“!. Grantmakers in the 
Arts, 8 (1), s. 22 - 26 
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2.7.2.1.  Benchmarking a veřejná správa 
 

Realizaci benchmarkingového projektu v oblasti místních veřejných služeb uložila vláda ČR 
ministerstvu vnitra svým usnesením ke Strategii dostupnosti a kvality veřejných služeb z 1. 9. 
2004, projekt bude ukončen v roce 2008. 
Využití nástroje ve veřejném sektoru a veřejné správě ilustrují odpovědi tajemníků měst 
zapojených do Benchmarkingové iniciativy 2005:  
 

Co nám benchmarking dal:29 
 

 možnost srovnání s úřady stejné velikosti 
 srovnání úředních postupů 
 možnost srovnání kvality a kvantity úkonů 
 možnost přijmout opatření 
 mnoho dobrých a kvalitních lidí a navázání kontaktů 
 možnost společné diskuse nad obdobnými problémy 
 pocit, že v tom člověk není sám 
 možnost ověření vlastní dobré či špatné praxe 
 využití k hodnocení pracovníků, např. jako podklad pro odměňování 
 podklad pro podrobnější rozbory 
 naučil nás se neunáhlovat nad závěry a číselnými údaji – vždy nutnost rozboru 

celkového 
 

Důvody pro aplikaci benchmarkingu do praxe organizace30 uvádí Případová studie 
Benchmarking na Městském úřadu Kuřim. Mj. se zde uvádí, že důvody pro benchmarking 
spočívají zejména v tom, že dochází k neustálým sporům o to, zda příspěvek od státu je 
dostatečný.  Města se snaží dostat co nejvíce a stát se snaží své výdaje omezit. 
 

Benchmark je zde definován jako srovnávací ukazatel, který napomáhá porovnávat 
výkonnost v určité agendě a metoda porovnávání chápána jako pomocný nástroj řízení, 
který může napomáhat rozhodování. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR chápe 
benchmarking jako techniku trvalého zlepšování, při níž jsou měřena data, ze kterých jsou 
získány poměrové ukazatele výkonu a kvality, které umožňují porovnávat a analyzovat procesy 
či služby za účelem zjistit nejlepší postupy. 

2.8.  Vznik benchamarkingu 

2.8.1.   Definice pojmu benchmarking 
 

Benchmarking je metoda, která slouží ke zvyšování kvality a výkonnosti organizace na 
trhu práce. Definicí benchmarkingu existuje celá řada a všechny se týkají toho, jak se organizace 
učí, jak sdílí informace a jak přijímá tzv. nejlepší (oborovou) praxi pro zkvalitňování vlastních 
aktivit.  

Robert C. Camp, vůdčí osobnost v oblasti benchmarkingu, jej definuje jako „… hledání 
nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům, kontinuální proces 
učení ".  

Benchmarking je založen na porovnávání výkonu vlastních činností s výkony činností jiných 
srovnatelných organizací. V případě, že srovnatelná organizace dosahuje lepších výsledků, 
poskytuje benchmarking nástroj pro analýzu důvodů proč naše organizace dosahuje horších. 

                                                 
29 Široký, J., Honus, R.: Benchmarking ve veřejné správě. In Sborník příspěvků – 2. Národní konference kvality ve 
veřejné správě. Praha, Ministerstvo vnitra 2005, s 44. 
30 Viz Němec, Petr: Případová studie – Benchmarking na Městském úřadu Kuřim. Management regionální a místní 
správy. Brno 2006.  
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Srovnávání se s druhými se děje v rámci legálního, systematického, veřejného a etického 
procesu. 
 
„Benchmark“ znamená dosažení úrovně „nejlepšího ve své kategorii“ (best-in-class). Dosažení 
této úrovně je referenčním bodem a normou excelence oproti podobným procesům nebo 
výkonům. 

2.8.2. Historie benchmarkingu 

Pojem benchmarking31 se objevil v 80. letech 20. století. K jeho popularitě přispěla firma Xerox 
Corporation, která ho poprvé použila jako nástroj managementu v roce 1979. V dalších letech se 
benchmarking zásadně podílel na úspěchu mnoha amerických firem. V Evropě se benchmarking 
stal součástí Evropské ceny kvality (The European Quality Award), kterou zaštiťuje Evropská 
nadace pro kvalitu managementu (European Foundation for Quality Management, EFQM). Od 
roku 2002 je členem Global Benchmarking Network (GBN), mezinárodní sítě národních 
benchmarkingových organizací i Česká republika. 

2.8.3.  Principy benchmarkingu 

Dvěma stěžejními principy benchmarkingu jsou: získání zpětné vazby od zákazníků/klientů a 
snaha snížit náklady a zvýšit jejich návratnost, jimiž reagovaly ziskové organizace na své 
problémy ve snaze nalézt jejich efektivní řešení. Tyto principy jsou uskutečňovány na základě: 

- pravidelného srovnávání výsledků a výkonností se srovnatelnými výsledky jiných 
organizací 

- identifikace mezer ve výkonnosti vlastní organizace 

- zlepšování vlastní výkonnosti na základě inspirace dobrou praxí jiné organizace 

- průběžné revize zlepšení vlastní výkonnosti a revidování dosahovaných výsledků 

2.8.4.  Dopady benchmarkingu 

Benchmarking byl vyvinut pro organizace, které chtějí být konkurenceschopné a ve své 
oblasti vynikající. Může mít na organizaci mimořádný dopad. Boří její zaběhlá schémata, 
pomáhá jí se udržovat v akceschopném stavu a poskytuje jí modely směřující ke znamenitosti 
(excelenci). Pro účely benchmarkingu je nutné stanovit cíle, které nastartují realistický proces 
změn a zkvalitňování činnosti. 

2.8.4.1.  Konečné důsledky benchmarkingu se mohou odrazit např.  

 v lepším rozhodování (založeném na lepších informacích) 

 ve stanovení náročnějších cílů  

 ve zvýšené spokojenosti zákazníků/klientů  

 v urychlení procesu organizační změny  

 v úsporách nákladů 

 v porozumění parametrům výkonnosti na úrovni světové třídy (World Class)  

2.8.5. Benchmarkingový proces 

2.8.5.1. Čtyři fáze benchmarkingového procesu 
 

1. plánování 
2. shromažďování dat  
3. analýzu dat 
4. zlepšení pomocí adaptace  

 

Samotný proces začíná identifikováním: 
 
                                                 
31 Data převzata z Friedel, Libor: O Benchmarkingu viz http://www.benchmarking.cz/seznam_dotazniku.asp (26. 6. 
2007) 
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- praxe, která se stane předmětem benchmarkingu 
- organizací, které jsou určeny ke srovnání a stanovením indikátorů výkonu  

 

Při prvním kroku jsou shromážděna kvalitativní i kvantitativní data. Tato data jsou pak 
dále analyzována a jsou stanoveny klíčové principy pro porovnání. 
 
2.8.5.2.  Šablona benchmarkingového procesu 
 

 
2.8.6.  Kodex vedení benchmarkingu32 
 
Určuje způsob vedení benchmarkingu. Český kodex benchmarkingu vychází z Evropského 
kodexu jednání, jehož cílem je prosazovat profesionalitu a efektivnost benchmarkingu v Evropě. 
  

2.9. Tabulka indikátorů výkonu pro galerie ČR 
 

 
INDIKÁTOR 

 

 
ZPŮSOB MĚŘENÍ  

KLÍČOVÁ 
OBLAST 

 
PŮVOD 

INDIKÁTORŮ 
Originální název Návrh pro RG ČR 

Vytvoření 
strategického plánu 
a uskutečnění 
operačních plánů 

Strategický 
rozvojový plán 

Úroveň rozvojových dokumentů instituce a 
počet podaných grantových projektů SBÍRKY 

Britská Asociace 
muzeí, 1990 

Revize a přijetí 
sbírkové politiky 

Sbírkotvorná 
koncepce a režim 
sbírky (jeho přijetí 
a revize) 

Úroveň vnitřních předpisů a jejich kontrola  
 

Britská Asociace 
muzeí, 1990 

Přijetí konzervační 
a restaurátorské 
politiky 

Soubor opatření 
preventivní 
konzervace 

Úroveň ochrany sbírkových předmětů a 
dodržování vnitřních pravidel úpravy klimatu 
a manipulace se sbírkovými předměty 

 Britská Asociace 
muzeí, 1990 

                                                 
32 Dokument České společnosti pro jakost, občanského sdružení, se sídlem v Praze (dále jen ČSJ) navazuje na Kodex 
benchmarkingu EFQM a APQC. Kodex vedení benchmarkingu ČSJ má otevřené vlastnictví a může být volně vydáván a 
distribuován, aby se podporovaly záležitosti dobrého postupu benchmarkingu. Kodex není právně závazným 
dokumentem.  
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Dlouhodobý plán 
restaurátorských a 
konzervátorských 
ošetření sbírky 

Počet ročně ošetřených sbírkových předmětů 

Počet pracovníků 
zaměstnaných ve 
správě sbírek 

Odborní pracovníci 
odpovědní za 
správu a 
interpretaci sbírek 

Výše pracovních úvazků pro kurátory sbírky, 
konzervátory/ restaurátory, lektory, správce 
depozitáře a registrátory (pracovníci 
odpovědní za evidenci sbírek a smluv) 

 Britská Asociace 
muzeí, 1990 

 Naplňování 
sbírkotvorné 
koncepce 

   
Počet akvizic  Počet nově nabytých sbírkových předmětů za 

sledované období 
 Britská Asociace 

muzeí, 1990 
% položek 
navrhovaných pro 
zahrnutí do sbírky 
se záměrem 
naplnění profilu 
sbírky 

Počet položek navrhovaných pro zahrnutí do 
sbírky za sledované období  

 Britská Asociace 
muzeí, 1990 

% ročních změn 
v profilu sbírky  

% ročních změn v profilu sbírky  Britská Asociace 
muzeí, 1990 

Počet položek 
navržených 
k vyřazení ze sbírky 
pro kriteria 
nesplňující profil 
sbírky 

Počet položek navržených k vyřazení ze 
sbírky pro kriteria nesplňující profil sbírky  

 Britská Asociace 
muzeí, 1990 

Povaha položek 
z různých 
sbírkových oblastí 
v celkové sbírce 

Rozsah sbírkového 
fondu 

Počet přihlášených podsbírek v CES na MK ČR;  
časové a územní rozpětí sbírky 

 Britská Asociace 
muzeí, 1990 

 Spolupráce s 
poradními sbory 
galerie 

Úroveň nezávislých poradních sborů např. 
sbírkotvorná (nákupní) komise a vnitřních 
předpisů pro jejich fungování 

SBÍRKY 
 

 Poskytování 
standardizovaných 
veřejných služeb 
podle z. 483/2004 
Sb. 

Počet ročně poskytnutých standardizovaných 
veřejných služeb. (tj. počet výstav, muzejních 
programů a publikací, počet vystavených 
sbírkových předmětů, počet výpůjček, počet 
badatelů) 

  

 Dodržování 
autorskoprávních 
norem 

Počet uzavřených licenčních smluv   

 Spolupráce 
s ostatními 
odbornými 
institucemi  

Míra zapojení do nadregionálních odborných 
projektů 

  

% společných projektů 

Počet návštěvníků 
(kvantita) 

Akce pro veřejnost Počet všech návštěvníků galerie za rok 
KOMUNIKA-
CE 

Britská Asociace 
muzeí, 1990 

Spokojenost 
návštěvníků 
(kvalita) 

% spokojených návštěvníků (z roční 
návštěvnosti) 

 Britská Asociace 
muzeí, 1990 

% opakovaně se vracejících návštěvníků Kalamazoo 
Valley 
Museums, 
Michigen 

 Počet návštěvníků podle cílových skupin 
(např. školní mládež, senioři, rodiče s dětmi) 
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Počet návštěvníků 
z řad školní 
mládeže a počet 
programů pro 
veřejnost 

Spolupráce se 
školami  

% škol v místě/regionu, které pravidelně 
navštěvují galerii 

 Britská Asociace 
muzeí, 1990 

Interpretace  Interpretace sbírek 
pro veřejnost 

Počet veřejnosti zpřístupněných odborně 
zpracovaných sbírkových předmětů: 

- ve stálé expozici / na výstavách (s 
rozšířenými popiskami, doplňující odborné 
komentáře – sylaby pro veřejnost) 
- ediční činností (katalogy sbírky, články, 
sborníky) 
- virtuálně (web, sbírkové databáze) 

 

  

 Komunikace 
s veřejností  

Pravidelné návštěvnické průzkumy a úroveň 
vnitřní práce s nimi  

 

Elektronický 
přístup veřejnosti k 
muzeu 

Elektronický 
přístup veřejnosti k 
muzeu 

Úroveň webových stránek galerie  Britská Asociace 
muzeí Počet přístupů na ně za dané období 

Přístupnost pro lidi 
s postižením 

Přístupnost pro 
návštěvníky 
s postižením a 
sociálně vyloučené 

Úroveň služeb pro lidi s postižením a sociálně 
vyloučené 

 Britská Asociace 
muzeí 

Budovy Technický stav 
budov 

Vypracován Protokol o stavu budov (facility 
report) podle kriterií ICOM 

CHOD MUZEA Britská asociace 
muzeí 

 Interní komunikace Informovanost zaměstnanců o dění a % jejich 
ztotožnění se s strategií galerie 

  

 Projektový 
management 

% úspěšnosti zpracovaných grantových 
projektů 

  

% galerijních pracovníků aktivně zapojených 
do projektu   
% externistů aktivně zapojených do projektu 

 Úroveň spolupráce 
s místní správou 

% společných projektů   
Míra identifikace místní správy s galerií 

 Evaluace galerijní 
práce 

Stupeň sebehodnocení vlastní práce   

 Informační systém 
pro veřejnost 

Úroveň služeb, otevřenost veřejnosti   

 Způsob dozoru ve 
veřejných 
prostorách 

Vstřícnost k návštěvníkům při zachování 
bezpečnosti sbírek a provozu 

  

 Odpočinkový 
nábytek 
v expozicích a 
výstavách 

Existence, četnost   

 Limitující faktory 
rozvoje 

Prostorové, personální, finanční   

 Prodejna katalogů a 
knih 

Samostatná / v rámci pokladny EXTERNÍ 
SLUŽBY 

 
Úroveň služeb  
% materiálů vztahujících se k vlastní sbírce Kalamazoo 

Valley 
Museums, 
Michigen 

 Občerstvení 
(Kavárna,čajovna) 

Existence, Úroveň služeb   
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 Prodej 
upomínkových a 
uměleckých 
předmětů 

Existence, Úroveň služeb   

 
 
 

VYSVĚTLIVKY 
TYRKYSOVÁ Převzatá kritéria   
ŽLUTÁ Návrh DJ ZELENÁ Návrh SB 

 

 
2. 10. Příklady dobré praxe (PDP) jako nástroj benchmarkingu 
 
Těžištěm benchmarkingu jako nástroje je neustálé učení se prostřednictvím příkladů dobré 
praxe jiných. Nejedná se však o mechanické zkopírování výsledků, ale jejich přizpůsobení 
vlastním specifickým podmínkám.33 
 
2.10.1. Definice dobré praxe 
 
Dobrá praxe je metoda, jejímž prostřednictvím organizace definují své klíčové operace a aktivně 
vyhledávají porovnání s podobnými operacemi jiných organizací ve svém odvětví, které jsou 
známy a oceňovány pro vynikající služby klientům nebo pro způsob řízení organizace. Účelem 
porovnávání je shromáždit informace o lepších, výkonnějších a efektivnějších metodách a 
přístupech – identifikováním a uskutečněním dobrých praxí. Porovnání může být 
neformální, prostřednictvím analýzy konkurenčních procesů nebo systémů anebo 
benchmarkingem. 

 
Metodologie aplikace PDP je stejná jako kterýkoliv jiný manažerský nástroj. Musí být užita 

moudře a s rozmyslem a spolu s jinými nástroji managementu. Organizace by měly být opatrné 

při užívání metod získaných od jiných organizací, ale jejich promyšlenou modifikací pro 

vlastní podmínky mohou dosáhnout výrazných zlepšení ve své činnosti. 

 
Příklady dobré praxe jsou v podnikatelském světě většinou publikovány na WEBu,  je to médium 
vzniklé na internetu.  

2.10.2.  Příklad dobré praxe jako nový komunikační žánr 
 
PDP je hloubková studie organizační praxe užívané v jedné nebo více organizacích stejného 

typu, která umožňuje jiné organizaci změřit jejich výsledky a porozumět jim. Je založena na 

případech, výzkumech nebo rozhovorech, které zahrnují určitý počet jednotlivců nebo 

organizací. PDP často užívá benchmarking k systematickému ohodnocení určité praxe v dané 

situaci nebo organizaci. 

 
PDP představuje zvláštní typ průzkumu, u kterého se předpokládá hodnotná, ověřená 
informace o lidském chování nebo organizačních procesech. Analýza je zde užívána k tomu, aby 
určila výsledky, které mohou být zobecněny nebo aplikovány na jiné organizace.  
 
Příklady dobré praxe jsou zpravidla přístupné na webových stránkách organizace jako nástroj 
jejího PR nebo na oborových serverech. Slouží k upevňování vůdčího postavení organizace 
                                                 
33 Přehledné informace o benchmarkingu viz Základy benchmarkingu: 
http://www.benchmarking.vcvscr.cz/dokumenty/116.pdf?PHPSESSID=e6d7acfd45083d64b916cd67b70115a9        
(1. 10. 2007) 

http://www.benchmarking.vcvscr.cz/dokumenty/116.pdf?PHPSESSID=e6d7acfd45083d64b916cd67b70115a9
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v určitém odvětví, informují klienty o jejích úspěších a zajišťují jí pozornost klíčových 
stakeholderů (veřejná správa, místní veřejnost, média apod.) 
 
2.10.3.  Zpracování příkladu dobré praxe 
 
Protože zpracovatelé PDP zamýšlejí navrhnout nejlepší praxi, musí přemýšlet o tom, jaký by 
měla jiná organizace prospěch ze strukturované změny. Výsledné výstupy musí zahrnovat dobře 
definované metody a celkový rámec. 
 
Při psaní je třeba odpovědět na dvě základní otázky: 
 

1. co je žádoucím výstupem z praxe organizace? 
2. jaká strategie nabízí největší příležitost pro efektivitu v dosahování žádoucího 

výstupu? 
 

2.10.3.1.  Sedm klíčových okruhů PDP 

 Stejně jako každá psaná zpráva i PDP by měla obsahovat:  

1. úvod – kde zpracovatel představí klíčové elementy studie. Obsahuje popis odvětví, 
v němž se PDP uskutečňuje a představuje hlavní otázky/problémy, jichž se PDP týká 

2. popis cílů dané praxe – tato sekce je pro PDP klíčová. Definuje se v ní cíl PDP a detailně 
popisuje, které cíle jsou určeny k aplikaci v cílové organizaci 

3. pozadí – pozadí je důležité pro stavbu PDP, protože každá praxe je založena především 
na sérii minulých kroků, tato sekce obsahuje související historii studovaných organizací 
s PDP 

4. metodologie – v metodologii popisuje zpracovatel koncepční rámec, definice a 
naznačené procedury použité v PDP. Procedury mohou obsahovat proces návrhu nebo 
administrace průzkumu nebo rozhovoru 

5. výsledky – v této sekci jsou prezentovány shledané skutečnosti, výsledky získané 
deskriptivní analýzou dat. Zpracovatel ukazuje rozdíly mezi cílovou organizací a 
organizacemi, které byly vybrány k porovnání. Obsahuje klíčové body pocházející 
z analýzy organizace a je většinou ve standardizované podobě 

6. závěr a doporučení – zde jsou výsledky analýzy transformovány do smysluplných 
závěrů, týkajících se nejlepší praxe. Na základě těchto závěrů navrhuje zpracovatel 
doporučení jak by měly být nejlepší praxe uvedeny do praxe 

7. reference – zde jsou citovány všechny použité zdroje: knihy, časopisy, informace 
z WEBu, rozhovory a osobní komunikace. Zdroje musí být věrohodné a řádně citované 
již v předchozím textu, zde jde o jejich seznam. Citace by měly odpovídat běžným 
normám 

 
Ve své podstatě představují příklady dobré praxe tak široký žánr, že jeho obsah zpravidla 
vyhovuje výše uvedeným charakteristikám pouze rámcově. 
 

2.11. Přistupte blíže, aneb Nebojte se moderního umění34  
 
Výchovně vzdělávací cyklus pro žáky základních škol v Galerii výtvarného umění Karlovy 
Vary - Příklad dobré praxe 
 
Realizace dlouhodobého výchovně vzdělávacího programu „Přistupte blíže, aneb Nebojte se 
moderního umění“ byla v Galerii umění Karlovy Vary zahájena v červnu 2002. Jedná se o 
ojedinělý koncepční dlouhodobý vzdělávací projekt, doposud probíhající ve stálé expozici 
moderního umění v českých galeriích.  

                                                 
34 Prezentace Lenky Tóthové na závěrečné konferenci Rady galerií k vzdělávacímu cyklu „Komunikace galerií 
s veřejnou správou“, 2006 
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Cíle programu byly stanoveny v trojím okruhu: pro galerii, pro školu a pro žáka 
 

2.11.1.  Cíle programu 
 

2.11.1.1. Cíle pro galerii:  
 

- zahájení systematické spolupráce galerie se základními školami 
- přesvědčování pedagogů o potřebě opakovaných návštěv galerie 
- probuzení zájmu žáků o výtvarné umění 
- výchova budoucích pravidelných a poučených návštěvníků galerie 

 

2.11.1.2. Cíle pro školu 
 

- výchova uměním 
- vnitřní obohacování a formování osobnosti žáků 
- rozvíjení estetického cítění žáků 
- poznávání různosti a bohatství moderního umění 
- představení galerie jako alternativního místa vzdělávání 

 

2.11.1.3. Cíle pro žáka 
 

- citlivé vnímání výtvarných děl 
- přijímání individuality umělcova vidění světa 
- zážitek z bezprostředního setkávání se s originály 
- zábavnost, aktivita, chuť se vracet 

 

2.11.2. Popis programu 
 
„Přistupte blíže, aneb Nebojte se moderního umění“ seznamuje interaktivní formou během pěti 
návštěv v Galerii umění Karlovy Vary žáky 4. - 6. ročníků ZŠ se stálou expozicí Českého umění 
20. století. Jeho náplní je seznámení žáků s bohatstvím a různorodostí moderního českého 
umění, s druhy a žánry výtvarného umění, a s osobitostí autorských přístupů. Učí žáky vnímat 
skryté významy děl a nacházet cestu k moderním výtvarným přístupům.  
 
Koncepce programu včetně pracovních listů pro ZŠ byla připravena dvěmi odbornými 
pracovnicemi galerie. Program, který je detailně propracován, nabízí zážitek bezprostředního 
vnímání umění na základě 6 vybraných děl v jednotlivých tématických okruzích, které jsou 
rozpracovány ve 14 pracovních listech.  
Místa, formy a metody činnosti v galerii se střídají a umožňují návaznou aktivitu ve škole. 
Metodika programu počítá se samostatnou prací dětí (přesné formulování myšlenek, 
vyjadřování pocitů z děl) a se skupinovou prací dětí (rozvíjení komunikace a schopnosti 
dohody). Program se skládá z těchto komponent: vizuální vnímání, řízený rozhovor, hry 
s fantazií, výtvarná tvorba, popis a vyprávění, psaný projev, doplňovačky a vyhledávací úkoly. 
 
Ročně se cca 60 programů opakovaně zúčastní cca 1.300 žáků ZŠ Karlovarského regionu. Díky 
finančnímu příspěvku Open Society Fund Praha a Karlovarského Kraje bylo možno zahájit 
spolupráci i s externími lektory, protože ve stávajícím personálním obsazení galerie by nebylo 
možno zachovat rozsah nabídky pro alespoň vybrané školy. Pro všechny školy v působnosti 
karlovarského kraje není možné poptávku pokrýt ani z kapacitních ani z organizačních důvodů.  
 

2.11.3. Výsledky a dopad programu 
 
Výchovně vzdělávacímu projektu „Přistupte blíže…“ byla v roce 2004 udělena akreditace 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR opravňující galerii udělovat osvědčení o jeho 
absolvování v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V zimě roku 2004 proběhly 
dva semináře s dílnou k projektu „Přistupte blíže, aneb Nebojte se moderního umění“, které byly 
určeny výtvarným pedagogům základních a středních škol celého karlovarského kraje. 
Zúčastnilo se jich 22 pedagogů, kteří získali osvědčení o absolvování vzdělávací akce. V rámci 
projektu Rady galerií České republiky „Nové metody výchovné práce s veřejností v galeriích“ se 
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v galerii v prosinci roku 2004 uskutečnila také celodenní exkurze s prezentací programu 
„Přistupte blíže…“, akce se zúčastnilo 10 odborných pracovníků galerií z celé republiky. 
 
Program umožnil zahájení systematické spolupráce se základními školami KK. Některé školy 
propojily Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního umění s Rámcovým vzdělávacím plánem. 
V letech 2002-2006 se 230 programů zúčastnilo cca 6 000 žáků. Zatímco v roce 1999 tvořily 
školní skupiny 14% z celkového počtu návštěvníků, v roce 2005 tvořily školní skupiny již 32% 
z celkové návštěvnosti jako nejpočetnější návštěvnická skupina. V anketě k programu bylo 
dotázáno 297 žáků a 6 pedagogů v rámci 1. ročníku na to zda navštívili karlovarskou galerii před 
zahájením programu: 74% nikdy nenavštívilo, 16% navštívilo koncert nebo divadelní 
představení v galerii a 10% navštívilo výstavu. 

3.   AKREDITACE35 
 
Proces akreditace muzea předpokládá existenci určitého národního registračního systému, 
který má vytvořeny základní vstupní kritéria, definovány profesní a etické standardy, 
způsoby jejich měření prostřednictvím stanovených indikátorů výkonu a průběh samotné 
akreditace (vlastní evaluace muzea – sebehodnocení na základě dotazníku versus hodnocení 
muzea expertním týmem). 
 
Základní podmínkou pro vytvoření jakéhokoliv profesního systému je definování standardů 
veřejné služby. Nemluvě o tom, že je vůbec obecný koncept veřejné služby vytvořen.  
 
Existence registračních systémů je orgánům zodpovědným za muzea doporučena Etickým 
kodexem ICOM jako jeden ze základních nástrojů stanovení minimálních norem a trvalého 
rozvoje oboru. Minimální standardy financování muzea, budov, personálu a služeb mohou být 
stanoveny buď ze zákona nebo jiného závazného předpisu či pomocí akreditace, registrace nebo 
jiných hodnotících systémů. Pokud nejsou standardy v daném státě stanoveny, mohou být 
doporučení získána prostřednictvím ICOM.  Oblasti a obsah minimálních standardů pro muzejní 
práci definuje Etický kodex ICOM. 

3.1.  Etický kodex ICOM 

3.1.1. Etika institucí 

Základní principy správy muzeí 
Minimální standardy pro muzea 

 Statut 
 Financování 
 Budovy 
 Personál 
 Organizace přátel muzea a podpůrné organizace 
 Úloha muzea ve vzdělávání a společnosti 
 Veřejná přístupnost 
 Expozice, výstavy a speciální aktivity 
 Vnější finanční zdroje a podpora 
 Fudraising 
 Právní závazky 
Získávání muzejních sbírek Sbírky 
 Získávání sbírek z nelegálních zdrojů 
 Práce v terénu a sběr 

                                                 
35 Údaje pro tuto stať byly ve velké míře čerpány z publikace Fialová, Dagmar: Profesní a etické standardy a 
výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny 
muzeí v ČR. Praha, Asociace muzeí a galerií ČR 2003.   
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 Spolupráce mezi muzei v rámci sbírkotvorné 
politiky 

 Podmínečné akvizice a další speciální okolnosti 
 Zápůjčky a výpůjčky sbírek 
 Střety zájmů 
Nakládání se sbírkami Obecné předpoklady pro stálost sbírek 
 Zákonné a další pravomoci při nakládání se 

sbírkami 
 Deakcesní politika a postupy (zákon 122/2000 i 

metodické pokyny mluví o pravidlech vyřazování ze 
sbírky) 

 Navrácení a restituce kulturního dědictví 

3.1.2. Profesionální chování 
 

Obecné principy 
Obecné závazky člena muzejní profese 

 Osobní chování 
 Privátní zájmy 
Profesionální odpovědnost vůči 
sbírkám 

Akvizice sbírek 

 Péče o sbírky 
 Ochrana sbírek 
 Dokumentace sbírek 
 Péče o živá zvířata 
 Lidské ostatky a předměty náboženského významu 
 Individuální sběratelství 
Profesionální odpovědnost vůči 
veřejnosti 

Prosazování profesních standardů 

 Vztahy s veřejností 
 Důvěryhodnost 
Profesionální odpovědnost vůči 
kolegům a povolání 

Profesionální odpovědnost 

 Profesionální vztahy 
 Výzkum 
 Obchod s předměty kulturní nebo přírodní povahy 
 Další možné střety zájmů 
 Potvrzení pravosti a oceňování znalectví) 
 Neprofesionální chování 
 
Dle Etického kodexu ICOM je registrační systém jednou z cest jak dosáhnout závaznosti 
pravidel fungování jednotlivých sbírkových institucí a muzejnictví v dané zemi jako celku a 
zároveň může sloužit jako nástroj ověřování a vyhodnocování výkonnosti muzejních 
institucí.  

3.2.  Registrační systém 
 
Registrační systém je v zásadě centrálně vedený seznam sbírkových institucí, které jsou do 
něj zapisovány na základě splněných odborných kritérií (minimální standardy). Tento 
systém vytváří společnou profesionální a etickou základnu oboru. Cílem registračního 
systému je zlepšení, udržení a prosazení kvality v muzejní sféře. Důsledkem zvyšování 
standardů kvality muzejní práce je uznání a zvýšení důvěryhodnosti muzea, dovnitř i navenek a 
lepší přístup k vícezdrojovému financování. 
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Registrační systém je zárukou profesionality muzea pro jeho okolí a zároveň poskytuje 
kritéria pro zlepšení vlastní činnosti. V tomto smyslu je vnitřním auditem instituce – 
prověrkou jejího správného fungování. Statut registrovaného muzea má význam ochranné 
známky či marketingové značky kvality jako čitelné označení kvality muzea pro veřejnost. 
Samotná formulace standardů a jejich další vyvíjení se dějí na půdě muzejní obce.  
 

Registrační systém musí fungovat na principu zpětné vazby – musí umožnit, aby 
zainteresovaná veřejnost mohla sledovat, jak muzeum dodržuje závazné standardy a jak je dále 
schopno zlepšování: zda reflektuje vývoj profesních a etických standardů oboru a je aktivním 
činitelem jejich zvyšování. 
 

Průběžná evaluační úloha registračního systému může být zabezpečena např. jednotnou 
strukturou výroční zprávy, která zároveň slouží jako podklad pro oborovou statistiku 
(Velká Británie). Zde nabývají významu kvantitativní standardy jako ukazatele, které slouží 
k sledování výkonnosti daného muzea. 
 

Pro samotné stanovení standardů je kvalitní muzejní statistika naprosto nezbytnou 
podmínkou, bez ní není možné definovat službu ani realistický odhad indikátorů.  
 

3.2.1. Standardy pro akreditaci 
 

Standardy jsou chápány jako zásady chování muzeí v oblasti: 
 

- řízení 
- managementu sbírek 
- služeb poskytovaných veřejnosti 

 

3.2.2.  Kategorie standardů 
 

Kategorie standardu36 Typ standardu 

Základní standardy Definice muzea a etický kodex 
 Sbírkotvornost muzea 
 Neziskovost organizace a problematika vlastnictví 

sbírek 
Standardy managementu Institucionální základna muzea 
 Dlouhodobé uchování sbírek ve veřejném zájmu 
 Deklarace cílů a vymezení klíčových oblastí 

působení muzea. Plánování činnosti. 
 Odborný personál muzea. Personální politika 
 Pevná finanční základna muzea 
 Plánovitý přístup k hospodaření muzea 
 Dlouhodobá záruka muzejních budov 
Standardy managementu sbírek Charakteristika kmenové sbírky včetně 

významných výpůjček začleněných do sbírek muzea 
 Sbírkotvorná politika muzea 
 Deakcesní činnost muzea (zákon 122/2000 i 

metodické pokyny mluví o pravidlech vyřazování ze 
sbírky) 

 Správa a evidence sbírek 
 Preventivní konzervace sbírek 
 Bezpečnostní management 

                                                 
36 Autorka srovnává v těchto kategoriích vstupní požadavky na muzea v rámci britského, amerického a australského 
registračního systému. 
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Standardy práce s veřejností Otevírací doba a přístupnost muzea 
 Služby poskytované veřejnosti 
 Spektrum zařízení muzea sloužící návštěvníkům 
 
3.2.2.1.  Standardizace ve Velké Británii (viz Benchmarking 2.2, 2.3.) 
 

V britském registračním systému, který je pro ČR z mnoha důvodů inspirativní, existuje 
víceúrovňový model standardů. 
 
Jedná se o třístupňový model s třemi základními úrovněmi - základní, dobrou a výbornou:  
 

- základní praxe: minimální úroveň, která by měla být dosažena 
- dobrá praxe: konsenzuální standard, dosažitelný většinou institucí, reprezentuje 

současnou úroveň profesionální dobré praxe podloženou realistickými očekáváními 
- výborná praxe: nejvyšší standard, na který může muzeum či galerie aspirovat, tato 

úroveň by měla být dosažena každou dobře spravovanou institucí, 
 

které mohou být využity v těchto kategoriích: 
 

- sbírková strategie (koncepce), zřizovací listina, organizační řád (policy) 
- budovy (buildings)  
- depozitáře (storage) 
- technická správa muzea (housekeeping) 
- ochrana a využívání sbírky, režim sbírky (handling and use of collections) 
- preventivní konzervace a kontrola prostředí (environmental monitoring and control) 
- systém pravidelného restaurování a konzervování sbírek (conservation) 
- bezpečnostní datová úložiště (repozitáře) a nová média (surrogate copies and new 

media) 
- krizový management (emergency preparedness) 

 
v rámci vzdělávací činnosti paměťových institucí jsou nastaveny standardy kvality učení 
poskytovaného celým oborem. 
 

3.2.2.2.  Standardizace v ČR 
 
Víceméně samovolný proces standardizace a kvantitativního hodnocení kulturních služeb v ČR 
se odehrává na politické úrovni, bez dostatečné diskuse s muzejní veřejností. Cílem takovéto 
politicky vedené standardizace je spíše omezení většiny finančních prostředků, které veřejná 
správa pro kulturu rozpočtuje, než snaha o zkvalitnění a rozvoj veřejných služeb v kultuře.  
Nezřídka se přístupy politické reprezentace k těmto koncepčním, dlouhodobě negativně 
působícím tendencím liší region od regionu s tendencemi šíření nejméně vhodných konceptů 
pro muzejní sféru z kraje do kraje. Z tohoto důvodu jsou i pokusy o zahájení diskuse o 
akreditačním procesu v ČR vnímány muzejníky negativně. To brání smysluplné diskusi o 
nastavení kvantitativních a kvalitativních indikátorů nezbytných pro vlastní akreditační proces. 
 

3.2.2.3. Standardy pro „národní“ muzea 
 
Za úvahu pro hodnocení postavení galerie v regionu stojí zásady pro standard „národního“ 
muzea, které může být chápáno jako metafora významu instituce a jejich sbírek pro celé území 
státu a pro obyvatele mimo region: 
 

- sbírkotvorná činnost muzea se zaměřuje na dokumentaci důležitého fenoménu 
z národního hlediska a k tomu jsou zaměřeny odpovídající strategie, sbírky jsou 
ochraňovány na náležitém stupni péče 

- muzeum má již vybudovánu podstatnou část sbírky s ohledem na své poslání a cíle, jeho 
expozičně-výstavní politika odráží plné rozpětí jeho sbírek 
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- muzeum je schopno poskytovat profesionální a odborné expertízy a poradenství 
veřejnosti a je způsobilé přijmout metodickou působnost vůči dalším muzeím, státní 
správě a samosprávě 

- muzeum rozvíjí další vědeckovýzkumnou činnost a má badatelské zařízení pro veřejnost 
- všechny služby poskytované návštěvníkům nabízí v nejvyšší kvalitě a na celonárodní 

úrovni 
 
Uplatnění standardu národního muzea pro regionální galerie je přesným postižením jejich 
rozdílu od krajského muzea. Krajské muzeum ponejvíce mapuje oblast svého sběrného 
programu – tedy kraj a zkoumá jej z různých úhlů pohledu. Naopak galerie do regionu přináší 
národní měřítko (národní garanci kvality).  Současně díky pravidelnému sledování dění 
v regionu přináší informace o kvalitním uměleckém dění v regionu na národní úroveň, a tak 
obohacuje národní umění. Pokud se vedení galerie pod tlakem zřizovatele nebo místní umělecké 
lobby nezpronevěřuje těmto úkolům, plně odpovídá zaměření na dokumentaci důležitého 
fenoménu z národního hlediska i poskytování služeb na celonárodní úrovni. Touto službou je 
právě garantovaná informace o regionálním dění, která rozvíjí a obohacuje celonárodní kulturu 
a případně kulturní dědictví. Cílem aktivit RG ČR by pak mělo být, aby její členské instituce 
poskytovaly služby v nejvyšší kvalitě a díky vzájemné kooperaci v radě na celonárodní 
úrovni. 

 
3.3. Standardy pro akreditaci (návrh k oborové diskusi) 
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Strategický 
rozvojový 
plán 

Úroveň rozvojových 
dokumentů instituce  

I. Galerie má vypracován střednědobý rozvojový plán (3 
roky?) 

 
Nerozhodu-

je II. Galerie má vypracován střednědobý plán a na jeho základě 
připravuje dílčí projekty 

III. Galerie opakovaně zpracovává a pravidelně aktualizuje 
střednědobý a dlouhodobý plán a na jejich základě 
připravuje dílčí projekty 

Režim sbírky Úroveň vnitřních 
předpisů a jejich 
kontroly 

I. má zřizovací listinu (statut) s hlavním předmětem 
sbírkotvorná činnost, má svou dlouhodobou sbírkotvornou 
koncepci a souhrnný režim zacházení se sbírkou, který 
vychází z metodických pokynů MK ČR č.j.: 53/2001 a č.j.: 
14639/2002 

 
Nerozhodu-

je 

II. režim zacházení se sbírkou má samostatně propracovaný 
režim tvorby, evidence a inventarizace sbírek, režim pohybu 
sbírek (včetně pravidel pro výpůjčky), depozitární řád a 
badatelský řád 

III. má propracované kontrolní  mechanismy režimu 
zacházení se sbírkou, má vlastní pravidla pro jednotlivé 
odborné profese zaměstnanců pracujících se sbírkou a etický 
kodex vycházející z mezinárodních standardů  
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Soubor 
opatření pro 
mimořádné 
situace 

Úroveň vnitřních 
předpisů a opatření 

I. má vnitřní předpis pro řešení mimořádných situací a 
stanovené odpovědné pracovníky za jednotlivé úseky sbírek, 
má na odděleném místě uloženu duplicitní (bezpečnostní) 
evidenci sbírkových předmětů 
 

 
Rozhoduje  
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II. jména odpovědných pracovníků jsou uložena na centrále 
záchranného integrovaného systému a pracovníci jsou 
pravidelně proškolováni v řešení mimořádných situací, znají 
obsah tzv. kolečka první pomoci 
III. galerie má nasmlouvány prostory a odvoz ohrožených 
sbírkových předmětů a proškolenu skupinu dobrovolníků 
pro případné krizové situace 

Protipožární 
opatření  

Míra zabezpečení I. budova vybavena dostatečným počtem hasicích přístrojů 
s pravidelně kontrolovanou funkčností, pravidelná školení 
zaměstnanců  

 
Rozhoduje  

II. budova vybavena elektronickým protipožárním systémem 
(EPS) s napojením na centrální pult 
III. budova vybavena  samohasícím systémem alespoň 
v depozitárních prostorách 
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Spolupráce 
s místní 
správou 

Míra identifikace 
místní správy s 
galerií  

I. galerie a její akce jsou propagování v materiálech místní 
správy 

 
Nerozhodu-

je II. galerie získává prostředky na své projekty i ze zdrojů 
místní správy  

III. galerie reaguje ve svých projektech na podněty místní 
komunity 

Komunikace 
s veřejností  

Míra znalostí ohlasů 
a potřeb návštěvníků 
galerie 

I. návštěvnický průzkum alespoň 1x ročně  
Nerozhodu-

je 
II. pravidelné návštěvnické průzkumy a vnitřní práce s nim 

III. návštěvnický průzkum jako integrální součást každé 
galerijní akce, průzkumy podle jednotlivých cílových skupin 

Interní 
komunikace 

Identifikace 
zaměstnanců s 
rozvojovou strategií 
galerie 

I. zaměstnanci znají střednědobý rozvojový plán a alespoň z 
50% se s ním identifikují  

Nerozhodu-
je 

II. zaměstnanci měli možnost připomínkovat rozvojový plán 
a alespoň ze 75% se s ním identifikují 

III. zaměstnanci se aktivně podílejí na tvorbě strategických 
dokumentů a projektů 

Evaluace 
galerijní 
práce 

Stupeň 
sebehodnocení 
vlastní práce 

I. zveřejňování výroční zprávy nejpozději do pololetí 
následujícího roku 

Nerozhodu-
je 

II. pravidelné vyhodnocování jednotlivých činností galerie a 
vytváření statistických a ekonomických podkladů pro 
strategické plánování galerie 

III. pravidelný benchmarking  

Elektronický 
přístup 
veřejnosti ke 
galerii 

Úroveň elektronické 
komunikace galerie 

I. webová stránka galerie s pravidelně aktualizovanými 
informacemi o akcích galerie 

Rozhoduje  

II. strukturovaný, přehledný, pravidelně aktualizovaný web 
poskytující maximum informací o organizační struktuře 
galerie, jejích činnostech a sbírkách 

III. strukturovaný web se sbírkovou databází s alespoň 50% 
podílem obrazové dokumentace sbírkových předmětů + 
přístup k informačním systémům ostatních odborných 
institucí 

Struktura 
odborných 
zaměstnanců 

Počet pracovních 
úvazků pro odborné 
pracovníky 
odpovědné za správu 
a interpretaci sbírek 

I. alespoň 1 úvazek pro kurátora sbírky a lektora a ½ úvazek 
pro správce depozitáře (návrh předpokládá existenci 
kumulovaných funkcí v rámci jedné instituce) 

Rozhoduje  

II. alespoň 1 úvazek pro kurátora sbírky, správce depozitáře, 
lektora, konzervátora a ½ úvazek pro registrátora,  
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III. alespoň 1 úvazek pro kurátora sbírky, dokumentátora, 
správce depozitáře, lektora, registrátora, konzervátora 
(restaurátora) a ½ úvazek pro knihovníka a pracovníka PR 
 

Dozor ve 
veřejných 
prostorách 

Vstřícnost 
k návštěvníkům při 
zachování 
bezpečnosti sbírek a 
provozu 

I. orientační systém v budově, dozor prochází s návštěvníkem Nerozhodu-
je 

II. orientační systém v tištěné podobě, dozor nezávislý na 
pohybu návštěvníka 

III. vícejazyčný orientační a informační systém, dozor 
nezávislý na pohybu návštěvníka kamerovým systémem 

     

B
U

D
O

V
Y

 

Stav budovy Technický stav I. vypracován Protokol o stavu budovy (facility report) podle 
kriterií ICOM, budova splňuje minimální standardy pro 
uložení sbírek, galerie provádí pravidelné revize 
energetických zdrojů a jiných zařízení podle 
specializovaných předpisů 

Nerozhodu-
je  

II. umožňuje regulaci klimatických faktorů ovlivňujících 
sbírky, galerie může současně provozovat stálou expozici a 
proměnné výstavy a akce 

III. má jasně vymezené komunikační zóny se samostatným 
provozem, umožňuje oddělené specializované práce bez 
nutnosti uzavírat stálou expozici 

Zabezpečení Úroveň technického 
vybavení 

I. budova vybavena elektronickým zabezpečovacím 
systémem (EZS) nebo mřížemi a celodenní ostrahou 

Nerozhodu-
je 

II. budova vybavena EZS s napojením na centrální pult, 
zabezpečením vzácných sbírkových předmětů (bezpečnostní 
vitríny, předmětné zabezpečení, laserové závory apod.) 

III. budova vybavena EZS, předmětným zabezpečením 
vzácných sbírkových předmětů, kamerovým systémem, 
případně noční ostrahou 

Odpočinkové 
prostory 
 
 

Úroveň služeb 
veřejnosti 

I. odpočinkový mobiliář (židle, lavičky) ve stálé expozici, 
samoobslužná šatna 

Rozhoduje  

II. možnost posedět a občerstvit se (přípustný i 
nápojový automat) v rámci veřejnosti přístupných prostor 
galerie, šatna s dozorem 

III. samostatná kavárna, čajovna, čítárna či jiný prostor 
s možností občerstvení, šatna s uzamykatelnými boxy 

Doplňkový 
prodej 

Úroveň služeb 
veřejnosti 

I. prodej vlastních katalogů a dalších tiskovin v rámci 
pokladny 

Rozhoduje  

II. prodej specializovaných knih a katalogů s alespoň 25% 
podílem materiálů majících vztah ke sbírce 
III. specializovaná prodejna knih a upomínkových předmětů 
majících vztah ke sbírce (sbírkám obdobných institucí)   

Přístupnost 
pro 
návštěvníky 
s postižením 
a sociálně 
vyloučené 

Úroveň služeb pro 
lidi s postižením a 
sociálně vyloučené 

I. splňuje standard fyzické dostupnosti podle zákona č. 
483/2004 Sb. a metodického pokynu MK ČR č.j.: 5762/2005 
k tomuto zákonu  

Rozhoduje  

II. má bezbariérový přístup alespoň v části objektu (otázka 
rekonstrukcí památkových objektů) a umožňuje objednání 
specializované prohlídky pro vybrané cílové skupiny 
III. bezbariérový přístup v celém objektu a připravuje 
pravidelné specializované produkty pro vybrané cílové 
skupiny 

V
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  Interpretace 

sbírek pro 
veřejnost 

Stupeň veřejnosti 
přístupných 
odborných informací 
o sbírce (formou 

I. zveřejnění alespoň 25% sbírkových předmětů Rozhoduje  

II. zveřejněna celá sbírka 
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styku s originálem, 
vydaných sbírkových 
katalogů i ve 
virtuální podobě)  

III. strukturovaná databáze s alespoň 25% podílem obrazové 
dokumentace a vzájemné provázání různých úrovní 
informací  
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Depozitáře Technický stav I. samostatná místnost/i se speciálním režimem a 
minimálním klimatickým standardem, který je pravidelně 
sledován termohydrografem, regálový systém 

Nerozhodu- 
je 

II. vybaven specializovaným úložným mobiliářem (sítě, 
kompaktní regály apod.), možnost regulace klimatu, 
dlouhodobé záznamy klimatu, oddělená část pro cizí 
vypůjčené předměty 
III. místnosti (oddíly) umožňují ukládání sbírek podle 
materiálu, samostatná regulace klimatu, elektronické 
sledování klimatu včetně ukládání záznamů, přechodový 
prostor pro postupné uvykání klimatu, balení a manipulaci se 
sbírkovými předměty, samostatný (tranzitní) depozitář pro 
vypůjčené předměty 

Preventivní 
konzervace 

Úroveň ochrany 
sbírkových předmětů 
a dodržování 
vnitřních pravidel 
úpravy klimatu a 
manipulace se 
sbírkovými 
předměty 

I. Má vypracován soubor pravidel preventivní konzervace 
pro hlavní skupiny sbírkových předmětů a podle svých 
technických možností zajišťuje jejich dodržování 
 

Rozhoduje  

II. Má vypracován soubor pravidel preventivní konzervace 
pro každou materiálovou skupinu sbírkových předmětů a 
podle svých technických možností zajišťuje jejich dodržování 
 
III. Dlouhodobým dodržováním pravidel preventivní 
konzervace a stabilizovaným klimatickým prostředím 
předchází vzniku škod na sbírkových předmětech 
 

Péče o sbírky 
 

Úroveň ochrany a 
péče o sbírkové 
předměty – 
restaurování a 
konzervování 

I. Zpracován střednědobý plán restaurátorských a 
konzervátorských ošetření sbírky, pravidelné 
konzervátorské ošetřování sbírek (ošetření od prachu, 
drobné zákroky apod.)  

Rozhoduje 

II. Zpracován dlouhodobý plán restaurátorských a 
konzervátorských ošetření sbírky, pravidelné restaurátorské 
ošetřování sbírek – minimálně 10% (?) zákroků ročně ze 
sbírkových předmětů zařazených do plánu  
III. Pravidelná restaurátorská péče o sbírku, poškození 
minimalizující zásahy podle zjištěné skutečnosti 

Výstavy a 
expozice 

Úroveň služeb I. splňuje minimální standard pro standardizované veřejné 
služby podle zákona č. 483/2004 Sb. a metodického pokynu 
MK ČR č.j.: 5762/2005 k tomuto zákonu a k těmto výstavám 
vydává informační leták 

Rozhoduje  

II. zpřístupňuje stálou expozici alespoň 7 měsíců v roce a 
připravuje nejméně 3 výstavy ročně a k nim vydává 
informační leták, v němž upozorňuje hlavně na vystavené 
sbírkové předměty, které jsou evidovány v CES na MK ČR, a 
nejméně k jedné výstavě vydává odborný katalog 

III. má celoročně přístupnou stálou expozici včetně 
doprovodných vícejazyčných informačních textů, připravuje 
nejméně 3 výstavy ročně s dvoujazyčnými popiskami a 
odborným katalogem s cizojazyčným resumé 

Muzejní 
programy 

Úroveň služeb I. splňuje minimální standard pro standardizované veřejné 
služby podle zákona č. 483/2004 Sb. a metodického pokynu 
MK ČR č.j.: 5762/2005 a realizuje nejméně dva muzejní 
programy ročně 

Rozhoduje  
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II. má připraveny muzejní programy pro stálou expozici a 
k významným výstavám – realizuje minimálně 5 programů 
ročně 

Spolupráce 
se školami 

Úroveň a počet 
programů 

I. má zpracovány speciální programy pro školy ve stálé 
expozici 

Rozhoduje  

II. pravidelně spolupracuje s vybranou/-ými školami v místě 
sídla (návštěvy různých tříd z jedné školy nebo opakované 
návštěvy jedné třídy) 

III. má zpracovány programy v rámci RVP a pravidelně 
spolupracuje s vybranými školami v regionu  

 

 
Způsob hodnocení: 
 

Pro každý stupeň jednotlivých standardů bude vypracován bodový systém, který bude 
zohledňovat počet hodnocených částí v rámci každého stupně i kategorii (velikost) muzea. Pro 
získání určitého stupně akreditace bude předepsáno bodové rozpětí, do kterého se musí 
akreditované muzeum vejít. Vyšší stupeň automaticky předpokládá naplnění většiny bodů 
nižšího stupně. Akreditace by probíhala dotazníkovým způsobem. Předepsaný dotazník by 
vyplňovala sama muzea žádající o akreditaci, vyhodnocení dotazníku by byla administrativní 
záležitost, RG ČR by ustavila akreditační komisi, který by namátkově kontrolovala správnost 
vyplněných údajů v dotazníku. Porušení pravidel by bylo potrestáno odejmutím příslušného 
stupně akreditace a časovým omezením, po které by se muzeum nemohlo znovu k akreditaci 
přihlásit. Akreditace by se v pravidelných intervalech aktualizovala. 
 

4. VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
Jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro komunikaci o poskytovaných veřejných službách, jejich 
nezastupitelnosti a kvalitě jsou výroční zprávy. 
 
4.1.  Výroční zprávy jako komunikační nástroj galerií ČR 
 
Zákon 483/2004 Sb. sice galeriím (jakožto poskytovatelům veřejné a veřejné standardizované 
služby) ukládá povinnost každoročního zpracování informací o činnosti poskytovatele ve 
výroční zprávě zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým 
přístupem, nijak však neupravuje osnovu této zprávy. Většina galerií proto při zpracování 
výroční zprávy vychází z navyklých osnov ročních výkazů, které poskytovaly v 90. letech MK ČR. 
Některé galerie je doplňují alespoň obrázky zakoupených sbírkových předmětů, vybraných akcí 
nebo obálek vydaných tiskovin. Většinou se však jedná o suchý výčet dat a čísel. Řada galerií pak 
na svých webových stránkách prezentuje pod hlavičkou výroční zprávy pouze stručný výtah z 
ročního výkazu pro svého zřizovatele bez ekonomických ukazatelů nebo s velmi zestručnělými 
informacemi o příjmech a výdajích. Tři z členských galerií dokonce na webu vůbec výroční 
zprávy nemají, dvě galerie sice výroční zprávu inzerují, ale jejich obsah je pro systémovou chybu 
trvale nepřístupný. Další tři galerie do listopadu 2007 neuveřejnily zprávu za rok 2006, 
prezentují se pouze starou zprávu z r. 2005 či dokonce z roku 2004. Také samotné vyhledání 
výročních zpráv na jednotlivých galerijních stránkách mnohdy není snadné, neboť jsou skryty 
pod různými odkazy. 
Souhrnně lze konstatovat, že žádná z analyzovaných zpráv nenaplňuje všechny zásady pro 
zpracování kvalitní výroční zprávy ani se nesnaží svou činnost prezentovat jako veřejnou 
službu nebo standardizovanou veřejnou službu. 
 
Jak již bylo konstatováno výše (viz 3.2) je jednotná struktura výroční zprávy vhodným 
nástrojem pro evaluaci galerijní práce a pro porovnání dodržování a rozvoje standardů galerijní 
práce ze strany veřejnosti, což podtrhuje profesionalitu muzejní práce. V zájmu RG ČR by proto 
byla konsensuální dohoda na nové osnově výroční zprávy, která by odrážela jak veřejné služby 



 148 

poskytované galeriemi, tak pomáhala vytvářet statistická data, na jejich základě by Rada mohla 
věrohodně nastavit pravidla a indikátory akreditačního modelu pro galerie v ČR. 
 

4.2.  Výroční zpráva jako komunikační nástroj byznysu 
 
Výroční zpráva je jedním z nejdůležitějších komunikačních nástrojů byznysu, nikoliv pouze jako 
prezentační firemní materiál. Její forma je dána legislativou, obsahuje povinné informace, jejichž 
správnost, přesnost a komplexnost ověřuje auditor37. 
 
Výroční zpráva je nástrojem image firmy a zdrojem spolehlivých a přesných informací o jejích 
výsledcích a aktivitách v uplynulém roce. Dále o tom jak je firma řízena, jaké jsou její aktuální 
cíle a záměry. Na základě výroční zprávy se často investoři rozhodují o spolupráci s danou 
firmou.  
 

4.2.1.  Zásady pro zpracování kvalitní výroční zprávy 
 

1. formulace promyšleného jednoduchého sdělení – podklad pro vizuální zpracování 
zprávy. Grafické zpracování musí odrážet charakter firmy, její činnost, postavení na trhu, 
hodnoty. Zpracování zprávy předjímá to, co se zainteresovaní partneři mohou chtít o 
firmě dozvědět 

2. nalezení vhodného způsobu sdělení vzhledem k potenciálním adresátům 
3. koncepce zprávy jako dialogu mezi managementem firmy a investorem. Moderní 

výroční zprávy se vyjadřují jasně, stručně a srozumitelně. Používají nekomplikovaný 
jazyk, jednoduchou větnou stavbu, uvážlivě pracují s cizími slovy a úzce odbornými 
výrazy. Čtenář by měl získat ucelenou představu i při zběžném prolistování 

4. použití kvalitního designu, účinných a promyšlených výtvarných a grafických 
konceptů. Výroční zprávy jsou doprovázeny kvalitními fotografiemi a měly by mít nápad 

 
Nejlepší výroční zprávy jsou oceňovány v prestižní soutěži sdružení CZECH TOP 100. V roce 
2006 se konal již 14. ročník této soutěže. 
 

5.  SLOVNÍČEK A BLIŽŠÍ VYSVĚTLENÍ POJMŮ 
  

Benchmarking 

Benchmarking je metoda, která slouží ke zvyšování kvality a výkonnosti organizace na trhu 

práce. Je založen na porovnávání výkonu vlastních činností s výkony činností jiných 

srovnatelných organizací. V případě, že srovnatelná organizace dosahuje lepších výsledků, 

poskytuje benchmarking nástroj pro analýzu důvodů proč vlastní organizace dosahuje horších 

Benchmarks  

Benchmarks jsou standardy praxe, které byly vyvinuty na základě šetření v širokém spektru 

institucí a kodifikovány tak, aby poskytly oborové indikátory, kterých by mělo být dosaženo na 

různých úrovních.  

Dobrá praxe/nejlepší praxe 

(Záměrně byl použit termín dobrá praxe místo obvyklého termínu nejlepší praxe (best practice), 

který budí dojem, že existuje pouze jediný způsob, jak provádět školení efektivně.) 

Dobrá praxe je metoda, jejímž prostřednictvím organizace definují své klíčové operace a aktivně 

vyhledávají porovnání s podobnými operacemi jiných organizací ve svém odvětví, které jsou 

                                                 
37 Jak vytvořit kvalitní výroční zprávu. Czech Business Forum. Zima 2007, s. 16-17 
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známy a oceňovány pro vynikající služby klientům nebo způsob řízení organizace. Účelem 

porovnávání je shromáždit informace o lepších, výkonnějších a efektivnějších metodách a 

přístupech – identifikováním a uskutečněním dobrých praxí. Porovnání může být neformální, 

prostřednictvím analýzy konkurenčních procesů nebo systémů anebo benchmarkingem 

Charta veřejných služeb 

Idea charty veřejných služeb je založena na úvaze, že by měl existovat nástroj shrnující základní 

práva a principy upravující poskytování služeb uživatelům. Tyto principy by měly zahrnovat: 

 kontinuitu služby;  

 kvalitu;  

 bezpečnost dodávky;  

 rovný přístup;  

 dostupné ceny;  

 sociální, kulturní a ekologickou přijatelnost 

Indikátory výkonu 

Indikátory výkonu jsou prostředky, jimiž je měřena výkonnost a společenská zodpovědnost 

organizace. Generické indikátory jsou nutné, ale pro potřeby muzejních operací musí být 

některé indikátory vyvinuty přímo. 

Služby veřejnému zájmu 

"Služby veřejnému zájmu" jsou služby, které jsou veřejnými institucemi považovány za věc 

veřejného zájmu a jako takové se řídí zvláštními pravidly pro veřejnou službu. Patří mezi ně 

netržní služby (např. povinné školství, sociální ochrana) povinnosti státu (bezpečnost a justice) 

a služby poskytované v obecném hospodářském zájmu (distribuce energií a komunikace). 

Článek 86 Amsterodamské smlouvy (bývalý článek 90) se nevztahuje na první dvě kategorie 

(netržní služby a povinnosti státu). 

Služby ve veřejném ekonomickém zájmu 

Služby ve veřejném ekonomickém zájmu jsou komerční služby týkající se ekonomicky veřejně 

prospěšné oblasti. Jedná se o specifickou oblast, která je upravena zvláštními předpisy (Článek 

86 Smlouvy o Evropském společenství, dříve Článek 90). Příkladem jsou doprava, zásobování 

elektřinou či telekomunikace. 

Amsterodamská smlouva vepsala do Smlouvy o Evropském společenství nový Článek 16, který 

potvrzuje, že služby ve veřejném ekonomickém zájmu mají důležitou roli v podpoře regionální a 

sociální soudržnosti a patří mezi společně sdílené hodnoty Evropské unie. Článek 16 dále říká, 

že takové služby musí být provozovány za podmínek, které jim umožní plnit svou funkci. 

Subsidiarita 

Princip subsidiarity má zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže občanům, tedy 

na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon. Jinými slovy, Unie 

nepřijme opatření (s výjimkou oblastí spadajících do její výlučné pravomoci), pokud je 

efektivnější učinit toto opatření na národní, regionální nebo lokální úrovni. Princip subsidiarity 

je úzce svázán s principy proporcionality a nezbytnosti, které vyžadují, aby aktivity Unie 

nepřekročily rámec opatření nutných k realizaci cílů Smlouvy. 
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Zasedání Evropské rady v Edinburghu v prosinci 1992 definovalo základní principy subsidiarity 

a přijalo směrnice k interpretaci Článku 5 (dřívější článek 3b), který zakotvuje princip 

subsidiarity do Smlouvy o Evropské unii. Závěry zasedání byly shrnuty v deklaraci, která je 

dosud stále "základním kamenem" principu subsidiarity. 

Amsterodamská smlouva převzala hlavní body deklarace a prostřednictvím Protokolu o použití 

principů subsidiarity a proporcionality (Protocol on the application of the principles of 

subsidiarity and proportionality) je přičlenila ke Smlouvě o Evropském společenství. Protokol 

kromě jiného zavádí systematickou analýzu dopadu legislativních návrhů na princip subsidiarity 

a tam, kde je to možné, doporučuje přijímat méně závazná opatření. 

Výbor regionů se obrátil na mezivládní konferenci, která začala v únoru 2000, s žádostí, aby 

princip subsidiarity byl doplněn o formální uznání role orgánů na místní a regionální úrovni. 

Evropská komise pro Evropskou radu a Evropský parlament každoročně sestavují zprávu 

(Zlepšování zákonodárství - Better lawmaking), která sleduje pokrok při aplikaci principu 

subsidiarity. 

Univerzální služba 

Univerzální služba je koncept vypracovaný institucemi Společenství. Vztahuje se na služby ve 

veřejném zájmu, jako jsou např. telekomunikace a pošta, které musí fungovat v celém 

Společenství. Cílem je zajistit, aby všichni uživatelé měli přístup ke kvalitním službám za 

přijatelnou cenu. 

Veřejná služba 

Koncept veřejné služby je duální: zahrnuje organizace poskytující služby i samotné služby, které 

ve veřejném zájmu zajišťují. Povinnosti spojené s veřejnou službou může stát uložit organizaci, 

která poskytuje služby například v letecké, silniční a železniční dopravě či v energetice, a to na 

národní i regionální úrovni. 
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