
Zápis z jednání senátu Rady galerií ČR 

20. – 21. 10.  2014 v Oblastní galerii v Liberci 

 

Zápis z pracovního jednání dne 21. 10.  2014 

Přivítání účastníků, čestných hostů a úvodní slovo: Mgr. Jiří Jůza PhD.  – předseda RG ČR 
- seznámení s podepsáním memoranda o vzájemné spolupráci s AMG ČR, ICOM a se 

slovenskými galeriemi 

Vystoupení čestných hostů: 

náměstkyně Ministerstva kultury ČR, PhDr. Anna Matoušková 

- význam Rady galerií 
- Připravenost spolupracovat 
- Kulturní politika v příštích pěti letech 
- Příprava koncepce muzeí a galerií 
- Poděkování RG ČR 

náměstkyně hejtmana Libereckého kraje PhDr. Hana Majerová 

- zkušenosti s výstavbou galerie 
- spolupráce s projektanty a stavebními firmami 
- podpora činnosti galerie 

 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka  - člen exekutivy AMG 

- pozvání k účasti a na vyhlášení Gloria Mussaealis 

 

Ředitel hostitelské instituce Mgr. Jan Randáček zahájil pracovní jednání senátu  
a přivítal hosty z MK ČR, AMG, OS PKOP, UZ 

Hosté:  výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons), Exekutiva AMG PhDr. Zdeněk 
Kuchyňka, náměstkyně předsedy Ministerstva kultury PhDr. Hana Matoušková, MK oddělení kultury 
PhDr. Marcela Stránská, PhDr. Alexandra Brabcová, OS PKOP tajemnice Miroslava Knoflíčková, UZS 
Mgr. Petr Hanuš 

 

odborná část jednání :   1. Standardizace práce v galeriích 

Mgr. Jiří Jůza: uvedení příspěvků - kontext a historie Demusu, rozvoj registru, potřebnost 
registru, přesah registrů do centrální evidence 
Dva grantové projekty RG ČR – dotace z MK ČR – aktuální stav, výhled 2015 



 
 1.1. Vladimíra Mazačová a PhDr. Jarmila Podolníková:  Registr sbírek a Muzejní autority 
- seznámení s plány na rok 2015, workshop v Litomyšli. Jedním s témat byla harmonizace, sladění  
   jmen autorů.  

Návrh: nutnost větší propagace registru v příštím roce. 
            apel na galerie - vkládat data do registru.  
            v roce 2015 proběhne školení zájemců z řad kurátorů  

 

1.2. PhDr. PhDr. Alena Potůčková:  Standardy péče o sbírky 
1.3. PhDr. Olga Kubelková:  Standardy práce s veřejností 

- určit minimální standardy, najít hladinu dobré praxe, k tomu má sloužit statistika 

- konkrétní případy bude řešit každá instituce sama. 

2. Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb – společný projekt Unie zaměstnavatelských 
svazů a Rady galerií ČR ( CZ.1.04/1.1.01/B9.00015) podpořený z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost 

       2.1. Mgr.Petr Hanuš: Cíle projektu a přínosy spolupráce 

       2.3. PhDr. Alexandra Brabcová: Muzeum jako destinace kulturního turismu  

      -      vývoj muzejnictví v USA, ve 20. století vzrostla profesionalita všech oborů a muzeum obsahuje  

              mnoho oborů vědění 

- nutnost prohlubovat smyslovou citlivost, muzeum je jejím kultivátorem  

        -     galerie ovládající management mohou zprůchodnit cestu k veřejné správě 

      -       edukátorský obor musí mít vliv na to, kam se ubírá  

2.3.  PhDr. Dagmar Jelínková: Sociální dialog a standardy galerijní práce, přínosy projektu pro RG 

        ČR  

-  projekt je prostorem pro dialog. Rada galerií má společné problémy definovat dopředu, 
jelikož má na ně odpovědi. Hovořila také o otázce financování aktivit. Apelovala na intenzivní 
spolupráci v definování činnosti práce v galeriích. Pokud chceme, aby byly kodifikované 
instituce, máme jedinou šanci a to skrze evropské standardy.  

kulaté stoly ke grantu UZS (PhDr. Dagmar Jelínková) 

  

 

 

 

 



Zápis z pracovního jednání dne 21. 10. 2014  

Volba jednotlivých komisí: 

Komise mandátová: Mgr. Ladislava Horňáková, Mgr .Marek Šobáň, Mgr .Magdaléna Nešlehová 

Komise volební: Mgr. Vlastislav Tokoš, Mgr. Miroslav Divina, Mgr. Lenka Tóthová 

Volební komise konstatovala, že shromáždění je usnášení schopné v počtu 56 členů. 

Zprávy předsedy Rady galerií 

1.1. Zákon o veřejné podpoře k připomínkování 
1.2. Dopis na hejtmanství Zlínského kraje ohledně výstavy Natálie LL. 
1.3.  Byla projednána otázka Spolupráce a propagace s časopisem Art antic 
1.4.  Pozvání na Konferenci Kultura 2015 

 Účast přijal předseda vlády a ministr kultury ČR, Konference proběhne na adrese: 
Barokní refektář kláštera dominikánů, Husova 8, Praha 1 (vstup z Jilské) 10. listopadu, 
9:00 registrace 

1.5.  Otázka rozpočtu -  1% finacování na kulturu do roku 2017  
1.6.  Příprava Sněmu RG 2015 
1.7. Příprava nových stanov  
1.8.  Distribuce stanov, které budou galerie připomínkovat 

 

Zpráva kontrolní komise a zpráva o hospodaření  

Mgr. Josef Fantura přednesl zprávu kontrolní komise.  

Hospodaření i činnost je v souladu s právními předpisy i stanovami, doklady jsou zaevidovány, 

s prostředky se šetrně hospodaří /viz příloha 1/ 

Magdaléna Boušková přednesla zprávu o hospodaření RG za rok 2013 ke dni 30. září 2014, která je 
přílohou tohoto zápisu /viz příloha 2/ 

 

Zpráva Komory odborných pracovníků RG ČR  

Předsedkyně komory Mgr. Ladislava Horňáková představila stávající zastoupení a přednesla zprávu o 
činnosti komory odborných pracovníků /viz příloha 3/ a představila nové členy: 

Noví členové: PhDr. Dagmar Jelínková z NG v Praze a Mgr. Petra Gregorová z Nového Města na 
Moravě byli 

zvoleni většinou přítomných. 

 

 



 

Zpráva Komory edukačních pracovníků RG ČR  

Předsedkyně komory PhDr. Olga Kubelková představila stávající zastoupení a přednesla zprávu o 
činnosti komory edukačních pracovníků /viz příloha 4/ a představila nové členy: 

Noví členové: Hradec Králové  - Mgr. Milada Harvilková, Vysočina – Mgr. Robin Melounek, Lidice  -  
MgA. Naděžda Rezková, Klatovy – Mgr. Petra Mazáčová, Náchod – Mgr. Markéta Vyšatová, NG –  
Mgr. Adéla Miškanin, Ostrava –  Mgr. Jana Sedláková byli zvoleni většinou přítomných 

Různé 

- Memorandum o spolupráci mezi  AMG, ICOM a RG ČR a RG SR 
- Informace o vydání průkazek RG ČR do konce roku 2014 
- Distribuce koleček První pomoci do jednotlivých galerií 
- Vyzvání k připomínkování nového zákona o kultuře a otázkám Unesco. 
- Prezentace rekonstrukce webových stránek ČR 
- Oslava 25. Výročí  založení RG a návrhy společenského setkání.  

 

Organizační úkoly:  

Průkazky RG ČR – zapsat do průkazek slovo spolek, do konce roku 2014 budou zhotoveny.  

Jednotlivé galerie sdělí počet koleček Mgr. Haně Novákové a k vyzvednutí budou u PhDr. Dagmar 
Jelínkové v NG 

 

Usnesení senátu RG ČR 

1. RG bere na vědomí přehled hospodaření za rok 2013 a přehled o stavu závazků a pohledávek 
k 30. září 2014 

2.  Bere na vědomí zprávu kontrolní komise, schvaluje dosažený hospodářský výsledek roku 
2013 a ukládá jeho proúčtování s dosaženým ziskem minulých let. 

3. Schvaluje nové členy RG. 
4.  Bere na vědomí zprávy pracovních skupin a ukládá pokračování práce na rozpracovaných 

grantových projektech.  

 

V Liberci 21. 10. 2014 

 

 

 


