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

ZA ROK 2021 
 
Úlohou Rady galerií České republiky, z.s. (dále RG) je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea 
umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných 
právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, 
prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako součásti národního movitého kulturního 
dědictví České republiky. Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality 
postavené na vědecké práci s uměním.  
 
Hlavní problémové okruhy roku 2021  
Rok 2021 byl opět rokem pandemických opatření. V této náročné situaci, kdy byly instituce poměrně 
velkou část roku uzavřeny, přesto musely řešit mnoho nově vznikajících situací a setkávání bylo 
obecně znemožněno, se téměř veškerá činnost zůstala v online prostoru. RG ČR se intenzivně 
zapojila do jednání ohledně opatření, která provázela zejména první polovinu roku. Přesto se 
nepodařilo prosadit větší míru otevření institucí. Je zřejmé, že rok 2021 byl dalším z nejhorších 
v historii členských institucí a některé z nich byly ve významném existenčním ohrožení. Proto také 
jsme velmi rádi, že se podařilo vyjednat záchranný balíček Ministerstva kultury ČR.  
 
Předseda Jiří Jůza pokračoval v práci v Garanční radě Národní galerie v Praze. Pravidelně informoval 
o zasedáních Garanční rady a o úkolech, které Garanční rada řešila.  
 
Další podstatným tématem byla připomínková řízení a jednání ve věci strategických dokumentů – 
STÁTNÍ KULTURNÍ POLITIKA 2021–2025+, Strategii rozvoje a podpory kulturních a kreativních 
odvětví a zejména přípravy Národního plánu obnovy. “Komise” pro vypracování věcného záměru 
muzejního zákona, který by měl obsahovat mimo jiné záležitosti týkající se registrace a akreditace 
muzeí a galerií nebyla od roku 2021 na MK ČR obnovena. 
 
V roce 2021 byl opět velmi podstatný přínos členství v Unii zaměstnavatelských svazů, jakožto člena 
tripartity a současně řádného připomínkového místa pro novou legislativu. Velmi podstatná je také 
možnost účasti v Pracovním týmu Rady hospodářské soudržnosti při Ministerstvu kultury ČR. Jak 
orgány UZS, tak RHSD se setkávají několikrát do roka (cca. 6), což je časově náročné, ale velmi 
přínosné. V roce 2021 byla jednání zpravidla formou online. 
Předseda RG zastupoval spolek na několika fórech, kde byly zastupovány zájmy členských institucí 
RG. RG takto získává nejen významnější postavení v rámci prosazování svých cílů, ale také jistotu 
připomínkování jednotlivých připravovaných právních norem, což v mnohých případech bylo využito.  
 
Zpráva o činnosti Předsednictva RG ČR za rok 2021  
Předsednictvo v roce 2021 pracovalo ve složení ve složení: Jiří Jůza (jako předseda), Jan Smetana 
(jako místopředseda), Jana Šorfová, František Zachoval, Ondřej Zatloukal, Ladislava Horňáková, 
Michal Lazorčík, Richard Drury, Marek Šobáň a Lucie Haškovcová a další přizvaní hosté.  
RG ČR děkuje Galerii hlavního města Prahy za možnost se setkávat v jejích prostorách. 
Předsednictvo řešilo aktuální situaci s karanténou COVID-19. Zajišťovalo správní chod Rady galerií 
ČR, z.s. 
 
V roce 2021 byl předseda RG ČR členem několika komisí a rad zřízených při Ministerstvu kultury ČR:  
− člen Rady pro Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury ČR;  
− člen Pracovního týmu Rady hospodářské soudržnosti při Ministerstvu kultury ČR;  
− člen komise Akvizičního fondu 
− člen komise ISO C 
Je možné konstatovat, že se většinou podařilo úspěšně obhájit a vysvětlit činnosti členských 
institucí, což mělo dopad na poskytnuté dotace.  
 



Další zástupci RG ČR byli členy například těchto komisí:  
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. – člen komise Akvizičního fondu  
Mgr. Roman Musil -   Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných 
služeb muzeí a galerií 
Mgr. Hana Řeháková - Komise pro posuzování projektů zaměřených na poskytování 
standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 
 
Rozpočet  
Rok 2021 proběhl finančně velmi poklidně. Jelikož byly podán jeden grant do programu Ministerstva 
kultury ČR, podařilo se udržet rozpočet konsolidovaný a držet rezervu pro další léta.  
Viz níže zprávy o hospodaření a zpráva kontrolní komise.  
 
Granty 2021 
Projekt: Publikace prezentující sbírkotvorné organizace v České republice  
Rozhodnutí Ministerstva kultury: č.j. MK 18248/2021 SOOKS; sp. zn. MK-S 3055/2021 SOOKS 
Rada galerií České republiky sdružuje 30 sbírkotvorných institucí, které významným způsobem 
naplňují veřejnou službu, kterou plní muzea umění. V posledním desetiletí se tyto organizace 
zabývaly profesními otázkami naplňujícími okruhy standardů, edukace, marginalizovanými 
skupinami, problematikou hendikepu atd. Vzniklé nejrůznější metodiky, průzkumy a strategie jsou 
zaváděny do činností jednotlivých muzeí a galerií, čímž se jejich veřejná služba postupně dostává na 
mezinárodní standard. 
Síť těchto institucí představuje významné strukturu specializovaných muzeí umění, které nejenže 
spravují významnou část movitého kulturního dědictví CR, ale zejména jsou nositeli veřejné služby, 
destinacemi kulturního turismu, místy trávení volného času a vzdělávání. 
Bylo záměrem tyto aktivity a jednotlivé instituce představit formou volně dostupné publikace, která 
by byla koncipovaná s ohledem na připravovaný celosvětový kongres ICOM, který se uskuteční v 
Praze v roce 2022, jehož součástí budou organizované cesty účastníků do regionů.  
Publikace byla doprovázená odkazy na jednotlivá témata a instituce QR kódy. Záměrem bylo vydání 
v 5 jazykových mutacích vč. české. Po komunikaci s pořadateli ICOM Praha 2022 jsme přistoupili 
k úpravě nákladu v této struktuře: Český jazyk – 1000 ks, Anglický jazyk – 1500 ks, Francouzský 
jazyk – 500 ks, Španělský jazyk – 500 ks, Německý jazyk – 500 ks. Tato optimalizace je odrazem 
aktualizovaného potencionálního zájmu účastníků jednotlivých jazykových domicilů. Současně to 
umožnilo realizovatelnost projektu, protože se ceny tisku v průběhu roku 2021 navýšily o téměř 
20%. 
Brožura má tyto parametry: 
Název: V4 - A5 68 stran Holmen Book 80g 4/4, obálka s klopami Splendorlux 270g 4/4 - 5 MUTACÍ 
Náklad 4.000; rozměry výrobku 148 x 210 mm; vazba Vazba V4; knižní blok; Náklad 4.000; stran 
68; barevnost 4/4 CMYK; Papír Holmen Book Cream 2.0 80g; formát 148 x 210 mm; obálka; Náklad 
1.000; stran 5x8; barevnost 4/4 CMYK; Papír Splendorlux 270g; formát 460,80 x 210 mm; Balení 
do folie 5 ks v baliku (1,18kg); \Doprava; \Falcování KB\falcování  knižní blok); počet kusů 4.000; 
\operace blok(V4)\vazba bloku; počet kusů 4.000; \operace blok(V4)\Lisování KB; počet kusů 
4.000; další zpracování Lisování KB; \Vazba V4\Vazba V2; počet obálek 1; \obálka\tiskové desky 
(obálka); počet kusů 16; \obálka\Výsek.   
  
Jsme přesvědčeni, že tento projekt významným způsobem přispěje lepší kvalitě a dostupnosti 
prezentace movitého kulturního dědictví ČR.  
 
Příprava a realizace Sněmu RG 
30. 9.  - 1. 10. 2021 v Galerii moderního umění v Hradci Králové 



První den sněmu se nesl v duchu konference v rámci výstavy Originál? Umění napodobit umění 
pořádanou Galerií moderního umění v Hradci Králové (GMU), která se věnovala problematice falz z 
nejrůznějších úhlů pohledu. Nad konferencí a výstavou přebrala záštitu Rada galerií České republiky. 
Partnerem multidisciplinárního setkání bylo Policejní prezidium ČR a Kriminalistický ústav Policie ČR. 
Druhý den věnován dalším aktuálním tématům (např. pohyblivý obraz, konference ICOM, …), běžné 
agendě a zejména volbám.   
Volba předsedy RG, místopředsedy RG, předsednictva. Volby skončily s výsledkem: předseda - Jiří 
Jůza, místopředseda - Jan Smetana, předsednictvo - Ondřej Zatloukal, Jana Šorfová, František 
Zachoval, Ladislava Horňáková, Richard Drury, Michal Lazorčík, Lucie Haškovcová, Marek Šobáň. 
Volba Kontrolní komise. Volby skončily s výsledkem: předseda – Josef Fantura, členové – Lenka 
Tóthová, Hana Kristová. 
Volba Rozhodčí komise. Volby skončily s výsledkem: předseda – Václav Mílek, členové Robert Janás, 
Eliška Pýchová, Daniel Novák, Iveta Danko. 
 
Zpráva o činnosti komory ředitelů Rady galerií ČR za rok 2021  
Komora ředitelů se v roce 2021 zabývala tématy: muzejní zákon, praktickými problémy spolupráce 
galerií a sjednocením postupu členských galerií v souvislosti s novými právními předpisy a velmi 
brzy událostmi kolem pandemie COVID-19.  
Komora ředitelů se během loňského roku bohužel nesešla prezenčně, vyjma sněmu RG. Komunikace 
probíhala výhradně online a týkala se převážně informací o legislativě a změnách doprovázejících  
pandemickou situaci, programů na podporu veřejnoprávní sféry, které byly v průběhu pandemie 
generovány nejprve ministerstvem průmyslu a obchodu a později i ministerstvem kultury. Program 
COVID-Kultura nakonec přinesl alespoň minimální podporu živému umění, institucím však příliš 
užitečný nebyl. Těžko jsme mohli vyčíslit ztráty tam, kde jsme ani nemohli program realizovat. 
Ve vzájemné komunikaci jsme si vyměnili také zkušenosti z tvorby online edukačních programů, 
nových forem komunikace a virtuálního zprostředkování výstav během lockdownu. Předsedkyní 
Komory ředitelů byla Magda Juříková.  
 
Zpráva o činnosti Komory odborných pracovníků Rady galerií ČR v roce 2021 
Na sněmu v Hradci Králové 1. října 2021 došlo k přijetí těchto nových členů: 
Hana Jásková, Galerie umění Karlovy Vary místo Zdeňky Bílkové  
Johana Kabíčková, Oblastní galerie Liberec místo Anny Habánové 
Petra Samberg Vargová, Památník Lidice místo Lubomíry Hédlové  
Alexander Peroutka, Galerie výtvarného umění v Náchodě místo Martiny Frydrychové  
Jan Skřivánek, Museum Kampa v Praze místo Heleny Musilové 

Podle výsledků  nových voleb do předsednictva RG ČR na sněmu v Hradci Králové zastupují 
nadále Komoru odborných pracovníků předsedkyně Ladislava Horňáková, a místopředsedové 
Richard Drury a Michal Lazorčík.  

Komora odborných pracovníků komunikovala stejně jako v roce 2020 kvůli covidovým opatřením 
v první polovině roku 2021 především prostřednictvím on-line platformy. 
Členové byli pravidelně seznamováni s aktuálním děním v rámci Rady galerií ČR a o závěrech 
jednání předsednictva RG ČR. Prostřednictvím e-mailové korespondence a odkazů měli možnost 
sledovat také aktuální dění v Asociaci muzeí a galerií a zprávy z Unie zaměstnavatelských svazů ČR. 
Zástupci  KOP věnovaly i dále pozornost analýze v rámci projektu Inovace Registru sbírek 
výtvarného umění a propojení s Muzejními autoritami.  
Zabývali se také dalšími mimořádnými aktivitami, orientovanými na vytváření inovativních a 
kreativních on-line formátů s využitím nových médií a sociálních sítí.  
O výstavách a aktivitách jednotlivých galerií byli jako v předchozích letech  odborní pracovníci 
vzájemně informováni prostřednictvím stránek Rady galerií (online úložiště Výstavy k přebrání).    



Členové komory se také v roce 2021 účastnili workshopů, seminářů a školení, týkajících se odborné 
problematiky a zvyšování kvalifikace pracovníků v galeriích, pořádaných Metodickým centrem v NG 
v Praze a byli informováni o jeho činnosti.  
 
Komora odborných pracovníků se v roce 2021 sešla 2x.  
První setkání bylo v rámci sněmu RG ČR v Galerii moderního umění v Hradci Králové 1. října 2021. 
Byli představeni noví členové komory. 
Druhé setkání 3. listopadu v Praze v Archivu výtvarného umění (abART), iniciovala členka KOP 
a naše kolegyně Daniela Růžičková. Zprostředkovala  setkání s panem Jiřím Hůlou. Navštívili 
jsme jeho obrovský archiv, přestěhovaný (už potřetí) nově na adresu Pod Terebkou 1139/15, 
Praha 4, Nusle. Byli jsme seznámení s pečlivou a obětavou až mravenčí práci těch několika 
málo lidí, kteří na celém tomto projektu pracují víceméně zdarma. Zúčastnění členové KOP byli 
vyzváni k intenzivní reciproční spolupráci s abARTem, jehož prostřednictvím lze mít kompletně 
zdigitalizovaný archiv svých tiskovin, pozvánek, plakátů aj. Jednotlivé galerie  by měly naopak 
panu Hůlovi zasílat veškeré tiskoviny a propagační materiály, které vydávaly a vydávají. 
Doporučil také naplno využívat jejich pečlivě zpracovanou databázi. Setkání KOPky bylo 
přínosem především pro ty, kteří o šíři jejich činnosti neměli do té doby představu. Archiv je 
opravdu velkou pomocí při zpracovávání nejrůznějších textů k výstavám, lze zde dohledat tituly, 
které mnohdy nejsou k dohledání ani v Národní knihovně. Je to ceněná pokladnice informací a 
obrovská archivní databáze.  
 
Zpráva o činnosti Komory edukačních pracovníků Rady galerie ČR za rok 2021  
V roce 2021 se konala 3 setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR:  

1/ v Galerii hl. m. Prahy v rámci konference KEP RG ČR 

2/ v Galerii moderního umění v Hradci Králové v rámci Sněmu RG ČR 

3/ v Muzeu města Brna v rámci tradičního setkání KEP RG ČR 

Jednalo se o tradiční profesní setkávání edukátorů z členských galerií RG ČR. Galerijní pedagogové a 
lektoři si zde předávají zkušenosti a inspiraci, představují i edukační prostory. 

V září 2021 proběhla (z důvodu pandemie koronaviru 2x odsunutá) odborná konference „Ve 
službách umění / Bilance 17 let činnosti Komory edukačních pracovníků Rady galerií 
ČR“ v Domě U Kamenného zvonu v GHMP. Příspěvky zde prezentovalo mnoho edukátorů 
z KEP. Na přípravu a realizaci této konference byl využit grant MK ČR a částečná podpora RG 
ČR. Přestože byla konference původně kompletně připravená k realizaci, musela proběhnout 
modifikace a aktualizace příspěvků, do kterých musel být zapracovaný kontext situace 
v rámci pandemie koronaviru a rozvoj online edukace. Pracovní skupina k této konferenci 
realizovala několik celodenních setkání v Galerii hl. m. Prahy i online. Jejími členkami byly 
edukátorky z GHMP, OGL a GASK + garantka Alexandra Brabcová. Konference získala záštitu MgA. 
Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu 
Magistrátu hl. m. Prahy. Hlavními organizátory byly: RG ČR a GHMP s podporou grantu MK ČR. 
Konference byla koncipovaná jako celodenní setkání, na kterém byly prezentovány výstupy 
dlouhodobé činnosti Komory edukačních pracovníku RG ČR (systematická práce na 
profesionalizaci standardů a postupů edukační práce v muzeích umění, díky níž v současné době 
řada výstupů splňuje ty nejnáročnější mezinárodní standardy veřejné služby, poskytované muzei 
umění veřejnosti). Většina z prezentovaných projektů byla podpořena grantem MK ČR. Na 
konferenci byly představeny tyto výstupy: Standardy pro muzejní vzdělávání (2014), 
Metodika a výstupy: Strategické rozvojové plány vzdělávání a práce s veřejností v 
muzeu umění /GHMP, OGL, GASK/ (2017–2021), Práce s návštěvníky se specifickými 
potřebami v muzeích umění, definování jednotlivých cílových skupin a jejich potřeb 



(2016), Projekt Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb (s výstupem začlenění 
pozice „edukátor v kultuře“ do katalogu prací, 2014). Těžištěm dopoledního bloku konference bylo 
představení tří komplexních strategií edukační práce z GHMP, OGL a GASK na pětileté 
období. V rámci systematické týmové práce došlo ke specifikaci cílových skupin pro edukační práci, 
ke stanovení základních okruhů činnosti a typizovaných forem jednotlivých druhů edukačních 
programů. Každá ze strategií zároveň zohlednila specifika působení instituce v hlavním, krajském 
nebo okresním městě. V odpoledním bloku konference byla věnována pozornost některým 
ukázkám edukační práce, příkladům dobré praxe a dalším inspirativním projektům z 
členských galerií. Byl zde i prostor pro diskusi. Touto konferencí RG ČR splnila dlouhodobý 
závazek informovat odbornou veřejnost o výstupech činnosti, které byly součástí některých 
udělených grantů. Na konferenci byli pozváni zástupci zřizovatelů, včetně MK ČR, profesních 
asociací, akademické obce a širší odborná veřejnost. Garantkou konference byla PhDr. 
Alexandra Brabcová, odborná konzultantka Rady galerií ČR, která většinu těchto projektů vedla od r. 
2004. Příspěvky jsou archivovány na webu RG ČR. Konferenci navštívilo cca 70 hostů. 

 

Další setkání KEP proběhlo v rámci Sněmu RG ČR v GMU HK. V rámci speciální části 
programu pro edukátory byla členům KEP prezentována zdejší edukační činnost i pracoviště + 
publikační činnost. Byla zde společně řešena a konzultována i další důležitá témata (dopady revizí 
RVP, pozice Muzejní edukátor, opatření v galeriích v době pandemie). Během druhého dne Sněmu 
RG bylo všem třem komorám (edukátorům, kurátorům a ředitelům) prezentováno zapojení KEP RG 
ČR do koalice KOMPAS a jejích aktivit.  

 

Posledním setkáním KEP bylo pak setkání edukátorů v Brně v Muzeu Města Brna (Vila 
Tugendhat, Špilberk, představení zdejších edukačních aktivit a pracoviště, porada KEP).  

 

Členové KEP byli opět v intenzivním kontaktu – neustále konzultovali aktuální problémy pro r. 2021 
(on-line edukace, opatření, plánování a realizace akcí v době pandemie koronaviru, revize RVP 
atd.). Edukátoři z KEP v r. 2021 také prostudovali dokument Memorandum o vzájemné 
spolupráci MŠMT a MK, který připomínkovali společně s Platformou uMĚNÍM – Platformou pro 
kreativní učení a poslali tyto podněty v dopise novým ministrům na MK a MŠMT. Zdůraznili, že 
by zde měla být více akcentována edukace v muzeích a galeriích. Edukátoři z KEP RG detailně 
prozkoumali a připomínkovali dokument k Operačnímu programu J. A. Komenský (MŠMT). 
Společně s  a akademiky obhajovali i stávající vysoké kvalifikační předpoklady pro pozici 
Muzejní edukátor. 

 

Významnou a rozsáhlou odbornou aktivitou bylo aktivní zapojení do činnosti KOMPASu – Koalice 
mezioborových pedagogických asociací a skupin. Jde o volné seskupení oborových a 
profesních asociací, spolků a skupin, které spojuje zájem o vzdělávání a proměny českého 
vzdělávacího systému. Hlavním záměrem je zapojit se do aktuálního procesu revizí RVP 
tak, aby změny byly koncepční, smysluplné a aby vzniklo vyvážené a konsensuální 
kurikulum pro 21. století, které bude respektovat potřeby dětí, učitelů a společnosti 
v podmínkách a trendech současného světa. Cílem je i podpora inovace obsahu vzdělávání i 
rozvoje digitálních kompetencí a informačního myšlení, nikoliv však na úkor ostatních 



předmětů. Záměrem je v souladu se zahraničními progresivními trendy zapojovat kreativní a 
progresivní metody do vzdělávacích procesů, podporovat využívání možností 
neformálního vzdělávání v paměťových a kulturních institucích, implementovat a 
integrovat digitální gramotnost a informační myšlení do stávajících etablovaných 
předmětů. Aktuálně je zapojeno 22 asociací a skupin z přírodovědné, společenskovědní a 
uměnovýchovné oblasti i z oblasti neformálního, uměleckého a kreativního vzdělávání: ČS 
INSEA, Platforma uMĚNÍM, KEP RG ČR, AMG, UHS, ASFAV, SKIP apod. Vznik této koalice 
způsobily nekvalitně provedené tzv. malé revize RVP, kvůli nimž byla predimenzovaná informatika 
na školách a zredukovány předměty z výše uvedených 3 oblastí, s čímž souvisí i dopad na 
neformální a umělecké vzdělávání v kulturních a paměťových institucích. Redukce časové 
dotace těchto předmětů může mít negativní dopad na návštěvy zmíněných institucí 
(nedostatek času na jejich realizaci). Mezi hlavní aktivity patří prohlášení, stanoviska, dopisy, tiskové 
zprávy, průběžné informování členských základen jednotlivých asociací, účast na kulatých stolech a 
diskusích, expertním panelu a odborných skupinách, síťování, komunikace s dalšími odborníky a 
prezentace na konferencích a odborných akcích: Galerie hl. m. Prahy - Letní škola historie 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro cca 100 učitelů dějepisu, Centrum současného 
umění DOX - Letní škola Občankářů, Centrum současného umění DOX - Platforma uMĚNÍM - setkání 
členů, Kongresové centrum Zlín – Mezinárodní konference Asociace pro filmovou a audiovizuální 
výchovu, GHMP - Konference KEP RG ČR, Galerie moderního umění v Hradci Králové - Sněm RG ČR, 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Celostátní konference AMG ČR ve spol. s Katedrou 
UNESCO pro muzeologii a světové dědictví Masarykovy univerzity v Brně, GASK + UP Olomouc – 
Celostátní konference České sekce INSEA / Czech Section of International Society for Education 
through Art – většinu těchto prezentací realizovala vedoucí edukátorka GHMP. Zájem podpořit 
aktivity koalice KOMPAS projevila i Komise pro kulturu Asociace krajů ČR. 

 

Edukační oddělení GHMP také opět i v tomto roce poskytlo zázemí pro pracovní skupinu KEP RG 
ČR, do které se zapojili edukátoři z 3 členských galerií RG ČR: OGL (Liberec), GASK (Kutná 
Hora) a GHMP (Praha). Jednalo se o přípravu konference KEP. Probíhaly také práce na 
dokončení Centrální edukační knihovny KEP RG ČR s materiály, dokumenty, publikacemi a 
edukačními listy ze společných výstupů z významných projektů KEP RG ČR i z jednotlivých členských 
galerií. Knihovna je doplněna o strategické materiály od Alexandry Brabcové. Tato knihovna 
slouží nejen členům KEP RG ČR, ale i dalším edukátorům, lektorům, učitelům i 
studentům – např. při tvorbě seminárních, diplomových a dizertačních prací i k dalšímu 
výzkumu. Jde o cenný zdroj informací především pro odbornou, ale i pro širokou 
veřejnost. Tato knihovna je záměrně umístěná v Edukačním centru GHMP v Colloredo-
Mansfeldském paláci v centru Prahy z důvodu výborné dostupnosti.  

 
  



Zpráva o hospodaření   Rady galerií České republiky, z. s. za rok 2021 

1. Účetní závěrka 
1.1. Rozvaha k 31. 12. 2021 

1.1.1. Aktiva 

Účet 221 Bankovní účet vedený UniCredit Bank  a.s. 

Konečný zůstatek prostředků na běžném účtu činil 941 018,38 Kč.  Roční obrat  příjmové strany činil 
691 904,82 Kč, obrat výdajové strany  612 314,89 Kč.   

RG ČR nevede pokladnu pro běžná vydání. Veškeré platby jsou realizovány z běžného účtu 
prostřednictvím přímého bankovnictví. 

Účet 311 Pohledávky -  Členské příspěvky 

 Členské příspěvky byly předepsány ve výši  390 800,- Kč.   Veškeré příspěvky byly  
uhrazeny, tento účet pohledávek k  31.12. vykazuje nulový zůstatek. 

Zůstatek aktiv k rozvahovému dni:  941 018,39 Kč 

1.1.2. Pasíva: 

Účet 901 Vlastní jmění 

Počáteční   zůstatek k  1. 1.  činil   727 982,99 Kč.     Během roku  byl proúčtován HV roku 2020 ve 
výši   133 445,46 Kč. Konečný stav vlastního jmění RG k 31.12. představuje v peněžním vyjádření  
částku 861 428,45 Kč. 

Zůstatek pasív k rozvahovému dni činil  861 428, 45 Kč. 

 
1.2. Výkaz zisku a ztráty 

 
1.2.1 Výnosy  

 
Výnosy  činily celkem  704 504,82  Kč . Skládaly se z  členských příspěvků dle stanov ve výši 390 
800,- Kč. RG ČR evidovala v roce 2021  38 členů, z toho 30 členských galerií a 8 individuálních 
členů. Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z programu „Kulturní aktivity“ na  vydání Publikace 
prezentující sbírkotvorné organizace v České republice od Ministerstva kultury ČR  činila 301 000,- 
Kč. Přijaté účastnické poplatky byly vybrány ve výši 12 600,- Kč. Úroky z běžného účtu, 
představující zbylou část příjmů  byly připsány ve výši  104,82 Kč. 
 

1.2.2. Náklady 
 
Náklady Rady galerií ČR ve sledovaném roce činily 624 914,89  Kč.  
 
Struktura nákladů byla následující: 
- Publikace  ……………………………………………  475 300  Kč 
- Aktualizace prezentací……………………………         50 000  Kč 
- Poskytnuté členské příspěvky (UZS a Asociace)……... 50 000  Kč  
- Sněm GR v HK………………………………………... 35 970  Kč 
- Konference KEP………………………………………….7.624  Kč 
- Režijní náklady (bank.poplatky,poštovné,doména,kolky). 6 020 Kč 

 



 
________________________________________________________________________ 
 

1.2.3. Výsledek hospodaření 
Hospodářským výsledkem sledovaného  roku  byl zisk ve výši  79 589,93 Kč. Převážná část výnosů 
spolku za zdaňovací období představovala příjmy od daně osvobozené.  Daňová povinnost RG ČR  
z.s.  nevznikla. 
 

 

  

Struktura nákladů 

Náklady publikace

Aktualizace prezentací

Členské příspěvky

Sněm RG v HK

Konference KEP

Režijní náklady



Zpráva Kontrolní komise Rady galerií České republiky, z.s.  o hospodaření a své činnosti 
v roce 2021 

Kontrolní komise v rámci své působnosti provedla kontroly, jejichž předmětem byla kontrola 
realizace a vyúčtování projektů, vedení účetnictví, kontrola přijatých a vydaných faktur, bankovních 
výpisů, knih pohledávek a závazků, placení členských příspěvků a celkové hospodaření Rady galerií 
ČR. 

Revize vyúčtování výnosů a nákladů RG ČR za rok 2021 

Výnosy činily celkem   704 504,82 Kč a byly tvořeny z : 

- 42,73 % přijaté dotace od MK ČR z kapitoly Kulturních aktivit 
- 55,48 % činily přijaté členské příspěvky dle stanov 
- 1,79 % činily ostatní příjmy (účastnické poplatky (Sněm RG v Hradci Králové) a úroky na Bú 

Náklady byly vynaloženy ve výši 624 914,89 Kč s následující strukturou: 

- 84 % činily náklady na  vydání Publikace prezentující sbírkotvorné organizace a Mentoring 
procesu aktualizace prezentací konference Ve službách umění , v peněžním vyjádření  525 
300,- Kč. Z této částky služby činily 350 300,- Kč a  OON 175 000,-  Kč  

- 8 % činily poskytnuté příspěvky UZS  a Asociaci muzeí a galerií ČR, celkem 50 000,- Kč 
- 7% bylo vynaloženo na Sněm RG a konferenci KEP -  43 594,44 Kč 
- 1% činily ostatní režijní náklady (doména, bankovní poplatky  – 6 020,45  Kč 

Stěžejním projektem roku 2021 bylo vydání „Publikace prezentující sbírkotvorné organizace v České 
republice“ s finančním objemem  475 300,- Kč.  Krytí tohoto projektu bylo následující: dotace MK 
ČR  činila 301 000,- Kč, Rada galerií ČR se podílela zbývajícími 174 300,- Kč.  Náklady na 
uskutečnění tohoto projektu činily rovněž  475 300,- Kč.  Samotný tisk publikací stál 228 800,- Kč, 
60 000 bylo spotřebováno na služby, skládající se z grafické a předtiskové přípravy 5 jazykových 
mutací publikací. K uskutečnění tohoto projektu  bylo uzavřeno celkem 9  Dohod o provedení práce. 
Součástí složek s dohodami jsou mzdové rekapitulace dle jednotlivých měsíců a mzdové listy. Ve 
zpracování mezd, jejich doložení, ani v jejich proplácení nebyly zjištěny žádné závady. 

 Projekt byl řádně a včas MK ČR vyúčtován a veškeré náklady doloženy. Rovněž Finanční vypořádání 
dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu bylo správně 
zpracováno a v řádném termínu odesláno. 

Na Mentoring procesu aktualizace prezentací konference Ve službách umění bylo vynaloženo z kap. 
Služeb  50 000,-  Kč. 

Závěr:  

KK konstatuje, že RG ČR hospodařila se svěřenými finančními prostředky hospodárně a v souladu se 
svým posláním. Odpovídající je i hospodářský výsledek – zisk ve výši 79 589,93 Kč. 

Kontrola placení členských příspěvků 

Zjištění: 

Přijaté členské příspěvky v celkové výši 390 800,- Kč  byly předepsány v souladu s odsouhlasenou 
poslední aktualizací, vycházející z přepočteného počtu zaměstnanců členských galerií a v plné výši 
uhrazeny.  



Závěr: Kontrolní komise v předpisu a placení členských příspěvků neshledala závad. 

Kontrola účetní závěrky roku 2021 

Při kontrole účetní závěrky bylo postupováno od účtového rozvrhu, účetních dokladů přes zápisy 
v účetních knihách, předvahy, hlavní knihy, inventury účtů až po kontrolu účetních výkazů, tj. 
rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Zjištění: 

- Obraty účtů a konečné zůstatky jsou ve vzájemném souladu. Při formální správnosti 
účetnictví – předvahy, deníkové zkoušky, kontrolní soupisky analytických účtů nebyly 
zjištěny nesrovnalosti. 

- Kontrola výsledku hospodaření, tj. účetní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření před 
zdaněním i hospodářský výsledek po zdanění odpovídají a byly ve správné výši promítnuty 
do Výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2021. Výkaz zisků a ztrát byl zpracován v předepsaném 
členění, tj. na činnosti hlavní a hospodářskou. 

-  Daňová povinnost RG ČR v roce 2021 nevznikla.  

Závěr:  
KK při kontrole účetní závěrky sledovaného roku neshledala závad.  Po provedení kontrol 
konstatovala, že účetnictví je vedeno v souladu s obecně závaznými předpisy a Stanovami RG ČR.   
Poskytuje podrobný a komplexní pohled na činnost RG ČR.  Na základě výše uvedených skutečností 
KK doporučuje Sněmu RG ČR účetní závěrku, včetně dosaženého hospodářského výsledku schválit 
bez výhrad. 

 

V Hodoníně, dne 21.1.2022  

Za Kontrolní komisi:  Josef Fantura 

 
 
Výroční zprávu vypracovali: Jiří Jůza, Magdalena Juříková, Ladislava Horňáková, Lucie Haškovcová, 
Magdalena Boušková, Josef Fantura.  
 
V Praze a Zlíně 24. 6. 2022 
 
 
za správnost 
 
Jiří Jůza, předseda 


