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Zápis z jednání Sněmu Rady galerií ČR z.s. 
17. 10. 2016 v Oblastní galerii v Liberci  

 

Zápis z pracovního jednání:  

 

Sněm svolalo předsednictvo RG ČR z.s. 

Sněmu předsedal Mgr. Jiří Jůza PhD., předseda RG ČR z.s. 

1. Přivítání účastníků a čestných hostů Sněmu panem Mgr. Jiřím Jůzou PhD. a panem ředitelem 
Mgr. Janem Randáčkem z hostitelské instituce. 
 
2. Vystoupení čestných hostů 

Mgr. Pavel Hlubuček, Ministerstvo kultury, ředitel odboru kultury movitého a kulturního 
dědictví, muzeí  a galerií MK ČR. 

 Mgr. Pavel Hlubuček přednesl zprávy  

 -nová koncepce rozvoje muzejnictví do roku 2020 a práce na registraci a akreditaci muzeí a 
galerií 

-akviziční fondy 

-evidenční systémy (místo Demusu bude do dvou let přístupný nový systém, jenž bude MK 
dotovat) 

- registrace muzeí (nemusí být akreditována, tzn.  musí deklarovat co plní a zajišťuje - doložit 
interními dokumenty) nemusí být v CES 

-akreditační procesy 

 
3. Činnost Rady galerií v roce 2016 

Rada galerií, z.s. dokončuje reprezentativní publikaci o činnosti RG ČR k 25. výročí jejího založení. 

Byly vyrobeny nové průkazky Rady galerií z.s., které budou distribuovány k rukám ředitelů 
členských galerií. 

Rada galerií změnila název na Rada galerií České republiky, z.s. – s tím souvisí také změna razítka 
a fakturační údaje. 

Pan předseda Mgr. Jiří Jůza přednesl zprávu o stavu prací na čtvrté etapě Standardizace a 
akreditace galerií. 

Rada galerií České republiky, z.s. bude mít sídlo v Galerii hlavního města Prahy, Staroměstské 
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náměstí 605/13. V GHMP, Mariánské náměstí 605/14, Praha 1 lze po domluvě s institucí 
projednávat další činnosti komor Rady galerií z.s. 

Předseda RG CŘ informoval o přijetí nových stanov, ke kterému došlo hlasováním per rollam 
v termínu 26. 10. – 4. 11. 2015, na základě usnesení sněmu konaném v Roudnici h. Labem 
v termínu 21. – 22. 9. 2015. Souhlasně se vyjádřilo všech 35 hlasujících, čímž byly nové stanovy 
schváleny.  

Jan Randáček přednesl zprávu na téma Registr smluv. 

 

4.  Zprávy o činnosti jednotlivých komor Rady galerií z.s. 

A. Zpráva kontrolní komise o hospodaření a stavu pohledávek 

Zprávu Mgr. Josefa Fantury, předsedy kontrolní komise a zprávu o hospodaření  Ing. Magdalény 
Bouškové  ke dni 13. 10. 2016, která je přílohou tohoto zápisu /viz příloha …/ přednesl Mgr. Jiří 
Jůza, PhD..  Hospodaření i činnost je v souladu s právními předpisy i stanovami, doklady jsou 
zaevidovány, s prostředky se šetrně hospodaří. 

B. Zpráva Komory ředitelů RG ČR z.s. 

Předseda komory ředitelů  Mgr. Jan Randáček přednesl zprávu o činnosti Komory  ředitelů /viz 
příloha… 

C. Zpráva Komory odborných pracovníků RG ČR z.s. a výhled činnosti  

Předseda Rady galerií Mgr. Jiří Jůza PhD. přednesl zprávu o činnosti Komory odborných 
pracovníků za rok 2015, o dosavadní činnosti v roce 2016, výhled činnosti na další tři roky /viz 
příloha …/,  a představil nové členy. 

D. Zpráva Komory edukačních pracovníků RG ČR z.s. 

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

 

5. Stanovení členů  jednotlivých komisí pro volby Sněmu : 

A. Komise mandátová: Mgr. Jan Randáček, Mgr. Hana Nováková, PhDr. Tomáš Rybička 

B. Komise volební: Mgr. Magdaléna Nešlehová, Mgr. Michal Soukup, PhDr. Václav Mílek 

Volební komise konstatovala, že shromáždění je usnášení schopné, z celkového počtu 103 členů 
se hlasování účastní 58 členů, tedy nadpoloviční většina 
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6. Hlasování účastníků Sněmu RG: 

6.1. Přijetí nových členů RG ČR 

A. Galerie Vysoké Mýto 

Vysokomýtská OPS,  jenž zřizuje Městkou galerii ve Vysokém Mýtě 

 

B. Městské muzeum Galerie Břeclav 
 
 

C. Noví členové Komory odborných pracovníků:  
Zdeňka Bílková Galerie Karlovy Vary  

D. Noví členové Komory edukačních pracovníků:   
E. Mgr. Tereza Machovcová – GVU Havlíčkův Brod 

Mgr. Jana Lazorčíková - Galerie Klatovy / Klenová 
Mgr. Jana Voháňková -Horácká galerie,  
Mgr. Pavlín Široká, -Galerie Pardubice,  
Mgr. Barbora Škaloudová- Národní galerie Praha 

F.  Individuální členové 
 Mgr. Iva Kuhnová,  
PhDr. Eva Neumannová  
 

Schválení nových členů Komory odborných pracovníků, Komory edukačních pracovníků a 
individuálních členů: 

Členové Sněmu zvolili všechny nové členy, nikdo nebyl proti a hlasování se zdrželi pouze 
přítomní noví členové. 

 

6.2.. Volba zástupců jednotlivých komor do předsednictva RG ČR z.s.: 

V souvislosti se zánikem mandátu PhDr. Evy Neumannové v předsednictvu za KOP, byla nově 
nominována Mgr. Marie Jiráková (Východočeská galerie v Pardubicích)  

Členové Sněmu zvolili nominovaného zástupce, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

Předsednictvo je ve složení: 

KŘ: Jiří Jůza, Jan Randáček, Tomáš Fassati, Michal Soukup, Jana Šorfová 

KOP: Ladislava Horňáková, Marie Jiráková, Richard Drury 

KEP:  Olga Kubelková, Lucie Haškovcová 
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7. Usnesení Sněmu RG ČR z.s. 

Usnesení Sněmu Rady galerií ČR 
Oblastní galerie v Liberci, 17. října 2016 
 
 
Sněm RG ČR bere na vědomí 
- informaci Mgr. Pavla Hlubučka, ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a 
galerií MK ČR o nové koncepci rozvoje muzejnictví do roku 2020 a práci na registraci a akreditaci 
muzeí a galerií 
- zprávu o stavu prací na čtvrté etapě standardizace a akreditace galerií 
- informace o stavu příprav výroční publikace Rady galerií 
- informaci předsedkyně KEP o grantovém programu RG Standardizace práce s návštěvníkem a 
péče o jeho zážitek 
- změnu sídla Rady galerií a schválení nových stanov 
- informaci o nových průkazkách Rady galerií a jejich distribuci do členských institucí 
 
Sněm Rady galerií ČR schvaluje   
- výroční zprávu za rok 2015 
- zprávu kontrolní komise o hospodaření, stavu závazků a pohledávek za rok 2015 
- výsledek hospodaření RG za rok 2015 
- přijetí nových kolektivních členů – Vysokomýtská kulturní, o.p.s., která provozuje Městskou 
galerii ve Vysokém Mýtě  

- Městské muzeum a galerie Břeclav 
- přijetí nových individuálních členů – Mgr. Iva Kuhnová, PhDr. Eva Neumannová  
- změny ve složení KOP 
 Zdenka Bílková (GU Karlovy Vary) 
- změny ve složení KEP 
 Mgr. Tereza Machovcová – GVU Havlíčkův Brod 
 Mgr. Jana Lazorčíková - Galerie Klatovy / Klenová 
 Mgr. Romana Voháňková – Horácká galerie výtv. umění Nové Město na Moravě 
 Bc. Pavlína Široká, Východočeská galerie Pardubice 
 Mgr. Barbora Škaloudová – Národní galerie Praha 
- volbu Mgr. Marie Jirákové (VČG Pardubice) za KOP do předsednictva Rady galerií.  
 Sněm Rady galerií ukládá předsednictvu Rady galerií 
- připravit a podat žádost o grant Vytvoření střednědobých strategických plánů pro práci 
s různými cílovými skupinami, vč. různých druhů hendikepovaných v muzeích umění ve 
spolupráci s KEP 
- připravit a podat žádost o grant na téma Harmonizace registru sbírek výtvarného mění a 
muzejních autorit 
 
V Liberci dne 17. října 2016 
 

Zprávu zpracovali: Tomáš Rybička, Jan Randáček, Magdaléna  Nešlehová, 

 


