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Ředitelství Galerie výtvarného umění v Chebu v úvodu této výroční zprávy 

vyslovuje poděkování všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli  na 

činnosti galerie v roce 2003 a napomohli tak uskutečnit projekty, které si 

její pracovníci v tomto roce předsevzali. Jsou to zejména:  

 
Návštěvníci  a příznivci Galerie výtvarného umění v Chebu 

Staatliche Kunstsammlungen Dresden  

Senát Parlamentu České republiky 

Ministerstvo kultury České republiky 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky  

Karlovarský  kraj, jeho zastupitelské orgány a pracovníci  Krajského 

úřadu Karlovarského kraje 

Město Cheb 

Regionální rozvojová agentura Egrensis 

Festival Uprostřed Evropy – Mitte Europa 

Uniart s.r.o. Mariánské Lázně 

Moravská galerie v Brně 

Oblastní muzeum v Děčíně a jeho pobočka ve Varnsdorfu 

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 

Galerie moderního umění v Hradci Králové 

Galerie umění v Karlových Varech 

Oblastní galerie v Liberci 

Muzeum umění Olomouc 

Galerie výtvarného umění v Ostravě 

Východočeská galerie v Pardubicích 

Západočeská galerie v Plzni 

Národní galerie v Praze 

Galerie hlavního města Prahy 

České muzeum výtvarných umění v Praze 
 
a dále 

paní Jaroslava Frühaufová,  paní PhDr. Jana Horneková, paní Mgr. Jana 

Orlíková,  paní PhDr. Michaela Ottová, paní prof. Radka Vodáková-

Šrotová, pan ing. Jan Červeňák, pan akad. arch. Vladimír Hora, pan  ing. 

arch. Milan Kvíz, ing. Jiří Martínek a pan prof. ing. arch. Milan Pavlík 

 



 

ÚVOD                                                                                                                               

 

Galerie  výtvarného  umění v Chebu (dále jen galerie) zaměřila v roce 2003  

pozornost  vedle naplňování svého standardního programu činnosti především na 

dokončení projektu Revitalizace a rekonstrukce kostela sv. Kláry v Chebu, 

s jehož koncepční přípravou započala  v roce 2000 a v roce 2001 uskutečnila 

první kroky k jeho realizaci. Po stavební a instalační stránce byl projekt ukončen  

a dne 25. června 2003 galerii, jako investorovi, předán generálním dodavatelem, 

Pozemními stavbami s.r.o. Cheb. Projekt se tedy podařilo dokončit ještě před 

uplynutím limitního data (30. červen 2003), jímž bylo podmíněno využití  grantu 

z prostředků  Evropské unie, který byl tomuto projektu přiznán ve výši 286 982 

EUR. Následovala ještě  nezbytná administrativní řízení, včetně auditů, a po 

některých drobných úpravách instalací expozic gotického sochařství z území 

bývalého historického Chebska a Evropského malířství XVII. a XVIII. století, byl 

kostel sv. Kláry  vánočním koncertem  dne 20. prosince 2003 slavnostně otevřen. 

 

Uskutečnění tohoto projektu by samozřejmě nebylo možné nejen bez finanční 

podpory z prostředků Evropské unie, ale také Ministerstva kultury České 

republiky, které projekt zařadilo do programu ISPROFIN v rámci náhrad za církvi 

restituované objekty (v tomto případě za kostel sv. Bartoloměje, předaný 

Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou), a v neposlední řadě i podpory 

Karlovarského kraje, jenž do financování projektu vstoupil nemalou částkou 

v celkové výši více jak 1, 200 tisíc Kč. 

 

Výstavní program  připravený pro rok 2003 nabídl návštěvníkům galerie několik 

mimořádných zážitků. Hned na počátku roku to byla  významná výstava 

Florenťané – umění doby medicejských velkovévodů, uskutečněná za podpory 

Senátu Parlamentu České republiky  ve spolupráci s Národní galerií v Praze a 

Muzeem umění Olomouc. Neméně přitažlivá pak byla následující výstava 

s názvem Mezi zátišími – flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas 

v kabinetní malbě střední Evropy, která byla společným projektem tří galerií – 

Národní galerie v Praze, Oblastní galerie v Liberci a galerie chebské. V létě, ve 



spolupráci s Festivalem Mitte Europa – Uprostřed Evropy,  galerie uvedla 

objevnou výstavu malířského díla Josefa Hegenbartha, připravenou   již tradičně 

v rámci programu prezentace v Čechách zapomenutých osobností česko-německé 

výtvarné scény konce 19. a první třetiny 20. století. 

 

Významným přínosem k prezentaci práce galerie a podstatným rozšířením služeb 

v oblasti poskytování informací bylo plné zprovoznění webových stránek galerie 

na adrese: www.galeriecheb.cz, kde je možné najít nejen aktuální zpravodajství  o 

právě probíhajících výstavách, ale i o chystaných koncertech, přednáškách, 

výstavním plánu galerie na celý kalendářní rok a řadu  informací dalších, včetně 

pohledů do stálých expozic galerie v radničním paláci i kostele sv. Kláry. 

 

Jak je možné se dále přesvědčit  v ekonomické části výroční zprávy, podařilo se 

galerii přes značné náklady na provoz a náklady na realizaci projektu Revitalizace 

kostela sv. Kláry nejen udržet vyrovnaný rozpočet, ale hospodaření v roce 2003 

skončit s mírným přebytkem, který se stal předmětem návrhu na rozdělení do 

fondů galerie, předloženého zřizovateli spolu s rozborem hospodaření za rok 

2003. V rámci rozšíření tarifních tříd a vydání nového  katalogu prací prošla 

galerie i přestavbou svého organizačního schématu a k 1. lednu 2004 byl vydán 

její nový organizační řád. 

 

Celkem velmi úspěšný rok 2003 se odrazil i v nárůstu návštěvnosti, která za rok 

2003 činila o 2.890 návštěvníků více než v roce 2002. 

 

 

PhDr. Jiří Vykoukal 
ředitel 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.galeriecheb.cz/


I. Personální složení Galerie výtvarného umění v Chebu v roce 2002                               

 

Personální složení  v roce 2003 odpovídalo organizačnímu řádu galerie ze dne 

20. prosince 2001 a jím stanovených pracovních funkcí, které byly jmenovitě 

obsazeny takto: 

 

Ředitel                                                       PhDr. Jiří Vykoukal 

Sekretářka                                                 Hana Brožová 

 

Ekonomicko-provozní oddělení 

Vedoucí oddělení  a zástupce ředitele        Dr. Josef Heřman (do  30. června  2003) 

                                                                 Dana Ryšavá (od  1. července   2003)  

Účetní                                                       Marie Valešová 

Hospodářsko-technický pracovník             Vilém Slíva  

Vedoucí údržby a výstavář                         František Bouda 

Pracovník údržby, výstavář a řidič             Martin Mareš 

Správce počítačové sítě                              RNDr. Miroslav Těžký 

Úklid                                                         Marie Vořechovská 

 

Odborné oddělení 

Vedoucí oddělení                                        Anna Sochorová 

Samostatný odborný pracovník                  Etela Laňková   

Samostatný odborný pracovník                  Jiří Gordon  

Odborný pracovník                                    Venuše Hofrajterová 

Vedoucí pokladní služby a dozoru              Pavel Mareš 

Pokladní služba a dozor ve sbírkách           Jitka Chmelová (do 30. 4. 2003) 

                                                                  Antonín Ficnar (od 1. 5. 2003)  

Pokladní služba a dozor ve sbírkách           Marcela Veselá 

Dozor ve sbírkách                                       Šárka Fuksíková 

Vedoucí info servisu a knihkupectví           Růžena Slívová  

 

 

 



 
II. Hospodaření galerie v roce 2003                                                                                  

 

1. Příjmová část  rozpočtu 

Rozpočet  galerie  byl na počátku roku 2003 koncipován jako vyrovnaný 

s nulovým hospodářským výsledkem v celkovém objemu finančního plánu 8 517 

tisíc Kč. Celkové skutečné výnosy galerie za hodnocené období roku 2003 

činily 8.757.142,83 Kč.   Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku podařilo 

naplnit výnosy na rozpočtovanou úroveň a čerpání nákladů bylo v souladu 

s danými možnostmi, nebylo nutné do rozpočtu zapojovat finanční prostředky 

rezervního fondu. 

Výnosovou část rozpočtu galerie tvoří především provozní dotace poskytovaná 

zřizovatelem, která  pro rozpočtový rok 2003 činila celkem 7 938 tisíc Kč.  Ke 

konci účetního období se podařilo galerii získat od Ministerstva kultury ČR ještě 

další, účelově limitované finanční prostředky  ve výši 325 tisíc Kč, a to na 

úhradu poloviny ceny pro sbírky galerie zakoupeného  uměleckého díla (Petr 

Brandl, Kající se Maří Magdalena)  a z rozpočtu města Chebu  4 tisíce Kč  jako 

grant na podporu výtvarné soutěže pro žáky základních škol. 

Výnosy rozpočtu galerie jsou dále tvořeny vlastní činností, zejména prodejem 

vstupenek a tiskovin, pronájmem a poskytovanými službami. Za hodnocené 

období činila výše výnosů  cca 470 tisíc Kč.  
Přehled výnosů v Kč s porovnáním rezervního fondu  

 
Finanční 

plán 
Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12. % plnění 

Příjmy celkem 

Rezervní fond 

8 517 000,00 

 

 

8 846 000,00 

129 000,00 

8 717 000,00 

 

 

8 757 142,83 

 

 

100,46 

Z toho tržby za: 

 vlastní výrobky (601) 

 

230 000,00 

 

230 000,00 

 

249 276,72 

 

108,38 

 prodej služeb  (602) 220 000,00 220 000,00 220 608,00 100,28 

 ostatní výnosy (64.) 129 000,00 0,00 20 078,11 0,00 

 prodej NIM a HIM 0,00 0,00 180,00 0,00 

 provozní dotace 7 938 000,00 7 938 000,00 7 938 000,00 100,00 

 dotace MK 0,00 325 000,00 325 000,00 100,00 

 grant města Cheb 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 



2. Výdajová část rozpočtu 

V průběhu roku 2003 bylo celkem sedm rozpočtových změn, kterými - mimo 

jiné - bylo do rozpočtu také zapojeno celkem 329 tisíc Kč z dotací  MK ČR a 

Města Chebu takže celkový objem rozpočtu byl upraven na 8 846 tisíc Kč. 

Skutečné výdaje  galerie činily v absolutní výši 8.638.796,40 Kč.  

Oproti plánovaným nákladům bylo dosaženo jejich výrazného snížení u energií, 

zejména plynu, a to  jako  důsledek přijatých  úsporných opatření, ale také 

příznivých klimatických  podmínek. Úspor bylo rovněž dosaženo u  nákladů na 

cestovné, nákladů na reprezentaci, nákladů na opravy a udržování a jiných 

ostatních nákladů.  

Ke zvýšení nákladů naopak došlo v oblasti mezd a položek s nimi přímo 

souvisejících (zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady a ostatní 

sociální náklady).  K zvýšení došlo v důsledku odchodu vedoucího pracovníka 

ekonomicko-provozního oddělení do penze a nástupem nového vedoucího, které  

si s ohledem na předávání složité agendy vyžádaly souběžný pracovní poměr  

obou vedoucích po dobu dvou měsíců. Přečerpání mzdových nákladů oproti 

původnímu finančnímu plánu bylo dále ovlivněno i nečekanou odměnou ředitele 

galerie a poskytnutím odměn všem pracovníkům za výsledky, kterých bylo 

v průběhu roku 2003  dosaženo, zejména s přihlédnutím k jejich mimořádnému 

pracovnímu nasazení  na závěrečných pracích na projektu Revitalizaci kostela 

sv. Kláry.  Rozpočtová změna v tomto směru byla provedena se souhlasem 

zřizovatele a v rámci vlastního rozpočtu – tedy bez jakékoliv externí finanční 

podpory. 

 

3. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol provedených v galerii  v roce 2003 

Vnitřní kontrola zaměřená na hospodaření s finančními  prostředky   byla 

prováděna v pravidelných termínech na pracovních poradách. Důsledkem jsou 

provedené rozpočtové změny, které umožnily operativní čerpání nákladů. 

Pravidelným projednáváním nákladových potřeb  byla zachována zásada   

rovnoměrného  čerpání příspěvku zřizovatele bez nutnosti požadovat  

mimořádné dotace. 

V průběhu roku byl uplatňován již zavedený systém  pořizování drobných 

nákupů prostřednictvím jednoho  pověřeného  pracovníka  galerie, po 



předchozím schválení nákupu ředitelem; plně byla respektována směrnice 

ředitele galerie  o systému vnitřní kontroly,  specifikující  postupy k rozhodování 

o nákupech zboží a služeb, která nabyla účinnosti 1. 7. 2002.  

Účelnost důsledných  kontrol  je nepochybná a v galerii se projevila jako 

významná metoda  řízení finančních operací, která výrazně napomohla  

dosažení hospodářského výsledku v plusové částce 118 346,43 Kč.   

V době od 19. června 2003 do 28. července 2003 byla v galerii provedena 

pracovníky kontrolního odboru Krajského úřadu  Karlovarského kraje  

veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu § 13, odst. 1, zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, č.j. 929/KN/KO/BA/03. Kontrolou nebyly shledány 

nedostatky. 

Pokud jde o kontroly vnějšího charakteru, uskutečnila se kontrola zaměřená na 

plnění povinností galerie v oblasti placení pojistného  z mezd zaměstnanců, 

kterou provedla Okresní správa sociálního zabezpečení v Chebu. Kontrolou bylo 

zjištěno pochybení vyčíslené částkou penále ve výši 221,-- Kč. Po posouzení 

oprávněnosti uložené finanční sankce bylo penále  vedením galerie, po 

projednání s odborovou organizací,  předepsáno k úhradě odpovědné pracovnici.  

 

4.  Zdůvodnění průběhu úprav a skutečné plnění závazných ukazatelů 

V průběhu sledovaného období bylo z provozních důvodů v rámci schváleného  

finančního plánu galerie vypracováno celkem sedm rozpočtových změn. Z toho 

pět změn  bylo provedeno ve II. pololetí a v samém závěru kalendářního roku 

2003. Rozpočtovými změnami se  operativně reagovalo na provozem vynucené 

změny v nákladové části rozpočtu tak, aby se finanční prostředky čerpaly 

účelně, plynule, za současného dodržení rozpočtové kázně cílené na  udržení 

vyrovnaného rozpočtu. Úpravy rozpočtu byly prováděny pouze v  rámci daného 

objemu finančních prostředků  – přesunem mezi nákladovými položkami; jen 

v pořadí čtvrtou a pátou rozpočtovou změnou  došlo i k úpravě vlastní výše 

rozpočtu, a to  z 8 517 tisíc Kč na 8 846 tisíc Kč,  neboť se jimi řešily již 

zmíněné dotace získané od MK ČR a Města Chebu ve výši   325 tisíc Kč a 4 

tisíce Kč. 

 

 



5. Hospodaření s účelově určenými prostředky  mimo rozpočet 

Projekt Revitalizace kostela sv. Kláry, jako investiční akce, si vyžádal finanční 

náklady v celkové  výši 18 380 502,75 Kč.   

Jednalo se o technicky i investičně náročný projekt v rozsahu, s jakým galerie 

jako investor doposud neměla zkušenosti; přes tuto skutečnost, jak potvrdily 

zprávy  auditorů, se galerii podařilo realizace projektu zhostit bezchybně,  a to 

jak po stránce technické, tak po stránce administrativní. Samotné financování 

akce bylo zajištěno z několika zdrojů. 

Pro projekt se podařilo  získat  dotaci  z programu ISPROFIN (garantem 

Ministerstvo kultury ČR) ve výši 7,000,-- Kč, z které byly proinvestovány  

finanční prostředky v celkovém objemu  6.999.525,15 Kč, z toho v roce 2003 

celkem  2 129 000,-- Kč.  

Ke stejnému účelu galerie  dále    získala z fondů EU   prostředky  v úhrnné výši 

8 975 102,96 Kč, které byly proinvestovány beze zbytku. V rámci realizace 

projektu byla proinvestována i vyúčtovaná a vrácená daň z přidané hodnoty 

finančním úřadem.   

Finanční prostředky  poskytl rovněž zřizovatel galerie, Krajský úřad 

Karlovarského kraje, a to ve výši 1 224 629,60 Kč; z toho 724 629,60 Kč bylo 

poskytnuto na krytí případně vzniklých kursových rozdílů, neboť dotace z 

grantu EU byla poskytnuta v EURO. Ostatní náklady spojené s tímto projektem 

hradila galerie z vlastních prostředků, ze  svého  investičního fondu.  

 

6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

V roce 2003 byla finančním plánem galerie  vymezena na platy zaměstnanců 

částka   2 924 tisíc Kč a na  ostatní osobní náklady 20 tisíc Kč. Skutečný 

přepočtený počet pracovníků činil  16,7. 

K 31.12.2003 bylo na mzdy skutečně vyplaceno 3 043 086,-- Kč a na položce 

ostatních osobních nákladů 1 440,-- Kč. Překročení plánované výše mezd bylo 

kryto v rámci daného rozpočtu galerie, a to úsporami na  provozních nákladech. 

 

7. Převod nevyužitých prostředků roku 2003 do roku 2004 

Galerie  v roce 2003 využila všechny  finanční prostředky a do následujícího 

roku  2004 žádné nepřevádí. 



 

8. Vyčíslení a zhodnocení poskytnutých a přijatých finančních prostředků 

na zahraniční aktivity 

Galerie  v roce 2003 neměla na zahraniční aktivity přiděleny žádné finanční 

prostředky . 

 

9. Výdaje na zahraniční cesty  

V roce 2003 nikdo z pracovníků galerie služební cestu do zahraničí nepodnikl, 

proto nebyly v tomto směru žádné výdaje.  

 

10. Přehled zálohových plateb na dodávky a práce  investičního a 

neinvestičního charakteru, které nebyly v uvedeném roce realizovány 

Galerie  v roce 2003 neposkytla žádné zálohové platby výše uvedeného  typu. 

Jediné zálohové platby, které galerie pravidelně  poskytuje, jsou zálohy na  

dodávku energií, předplatné  tiskovin a pod.  

 

11. Srovnání výsledků prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v 

delší časové řadě 

Galerie výtvarného umění v Chebu   obdržela v časové řadě od roku 1996 

příspěvky na činnost  v následující výši (údaj v tisících Kč):  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Příspěvek na činnost v tis. Kč 7 490 6 678 7 260 7 423 7 519 7 702 8 736 7 938 

Nárůst příspěvku v tis. Kč     812    582    163      96    183 1 034    162 

Nárůst příspěvku v %  10,40 8,71 2,24 1,30 2,43 13,40 1,85 

  

Sloupec 7 je uveden včetně  částky 636 tis. Kč, kterou představuje podílový 

příspěvek  galerie jako žadatele v rámci získané dotace z fondů EU.  

 

 

 

 

 



III. Kontrolní činnost                                                                                                      

             

1. Zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenost a 

účinnost pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu 

veřejné správy: 

 

Vnitřní kontrolní systém byl  v galerii v předchozích letech uplatňován průběžně 

podle směrnice ředitele galerie o kontrolní činnosti, a to formou plánů kontrolní 

činnosti, vyhodnocovaných vždy na konci  pololetí a kalendářního roku.  

Změna v systému kontroly nastala dnem  1. 7. 2002, kdy nabyl účinnosti pokyn 

ředitele Krajského úřadu v Karlových Varech pod číslem  PO 09/2002 o 

zavedení vnitřního kontrolního systému v Krajském úřadu Karlovarského kraje 

a jeho příspěvkových organizacích. V galerii byla v duchu tohoto pokynu 

zpracována  a důsledně se  dodržuje Směrnice o vnitřním kontrolním systému 

Galerie výtvarného umění v Chebu, která  umožňuje v rámci čerpání rozpočtu 

předběžnou i průběžnou kontrolu vynakládaných finančních prostředků.  

Systém předběžné i průběžné kontroly navazuje na zpracovaný roční plán 

činnosti galerie.  

K udržení finanční kázně a  hodnocení případných rizik  je zavedena metoda 

osobní kontroly vynakládaných finančních prostředků rozpočtu ředitelem 

(příkazce operace), správcem finančního plánu (správce rozpočtu) a osobou 

odpovědnou za účetnictví (účetní).  

V oblasti správy majetku byla jeho evidence převedena do počítačového 

programu WinEMA. 

Koncem roku 2003 galerie zavedla se svým bankovním partnerem  internetový 

účetní styk, výplaty mezd byly převedeny na bezhotovostní platby na účty 

zaměstnanců  a k 1. lednu roku 2004 byl uveden do provozu nový program  na 

zpracování mzdové agendy (UNICOS), připravovaný v průběhu roku 2003, který 

umožňuje  zákonem stanovený sběr dat do centrálního informačního systému o 

platech. 

 

2. Výsledky řídících kontrol podle §§ 26 a 27  zákona o finanční kontrole 

Galerie vykazuje pohledávky v celkové výši ………………….……… 47 194,00 Kč 



Rozpis pohledávek: 

Bývalý zaměstnanec    3 700,00 Kč  pohledávka splátky FKSP 

Zaměstnanec      9 600,00 Kč pohledávka splátky FKSP 

Zaměstnanec              12 199,00 Kč pohledávka splátky FKSP 

Zaměstnanec              11 000,00 Kč pohledávka splátky FKSP 

Provozní záloha             10 000,00 Kč záloha na nákup sortimentu 

Academia nakladatelství, Praha 2     695,00 Kč neuhrazená fa č. 15/2003 

 
Pohledávka  ve výši  3 700,-- Kč  vč. úroků, kterou galerie má u bývalé 

pracovnice, je zajištěna  soudním rozhodnutím o povinnosti  zaplacení.   

V případě pohledávky na výši 695,00 Kč bylo zjištěno, že odběratel neoznámil 

změnu názvu a sídla firmy – faktura byla zaslána na původní  adresu. 

V rámci vlastního rozpočtu se průběžně (dle potřeby) prováděly rozpočtové 

změny, kterých bylo v roce 2003 celkem 7 v celkovém objemu cca 901 tis. Kč. 

Změny byly vyvolány  v důsledku získání dotací od Ministerstva kultury ČR ve 

výši 325 tis. Kč a od Města Chebu ve výši 4 tis. Kč. Ostatní změny byly 

provedeny  z důvodu zajištění  rovnoměrného čerpání rozpočtu. 

Vykázané penále ve výši 225,-- Kč bylo galerii uloženo v rámci  dvou provedených 

kontrol pojistného a plnění povinností v nemocenském pojištění, které periodicky 

provádí Okresní správa sociálního zabezpečení v Chebu. Část penále ve výši 

221,-- Kč byla předepsána k náhradě odpovědné pracovnici, rozdíl ve výši 4,-- Kč  

k úhradě předepsán nebyl. 

K řádku 17 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 64/2002 Sb. uvádíme přehled jednotlivých 

příspěvků a dotací za rok 2003: 

Neinvestiční  

Provozní dotace (příspěvek na provoz)  od zřizovatele…….… 7 938 000,00 Kč 

Grant Ministerstva kultury ČR z programu ISO    ………….     325 000,00 Kč 

Město Cheb ………………………………………………….……….        4 000,00 Kč  

Investiční 

Dotace EU .…………………………………………  ……………… 8 975 102,96 Kč 

Ministerstvo kultury ČR – ISPROFIN ……..………………….  2 129 000,00 Kč 

Krajský úřad Karlovarského kraje …………………………….. 1 224 629,60 Kč 

C e l k e m                                                                 20 595 732,56 Kč 



 

3. Výsledky interního auditu podle  § 28 až 31 zákona o finanční kontrole 

příloha č. 3 k vyhlášce 

Galerie   v roce 2003 s odvoláním na usnesení Rady Karlovarského kraje čís. RK 

359/06/03 audit nerealizovala.  

 

4. Informace o finančních  kontrolách vykonaných podle mezinárodních 

smluv ve smyslu § 24 zákona o finanční kontrol 

V průběhu roku byly v galerii provedeny dva audity na grant EU na realizaci 

projektu Revitalizace a rekonstrukce  kostela sv. Kláry v Chebu, a to: 

- audit firmou Ekofis, s.r.o., Škrétova 3, Jihlava   

- závěrečný audit Centrem pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 

 

5. Přehled zjištěných závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily 

činnost orgánu veřejné správy a analýzu jejich hlavních příčin 

Žádné závažné nedostatky zjištěny nebyly.  

 

6. Přehled zjištění předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních 

předpisů 

Žádná zjištění nebyla předána  k dalšímu řízení podle zvláštních právních 

předpisů. 

 

7. Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucími orgánu veřejné 

správy ke 

- zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti: 

- zabezpečení účinnosti vnitřního  kontrolního systému: 

- průběžnému sledování řešených problémů a zvládání negativních jevů: 

- na pracovních poradách vedení galerie byla pravidelně projednávána     

  provozní finanční a rozpočtová problematika,  běžné provozní problémy byly   

  řešeny operativně,  

     - vnitřní směrnice a pokyny jsou postupně zpřístupňovány všem - -   

- pracovníkům v rámci interní počítačové sítě, a v případě potřeby 

      se provádí jejich aktualizace, 



  

 

- na interní počítačové síti byl zveřejněn plán pracovní činnosti na celý 

kalendářní rok, 

- přílohou každé proplacené faktury je zaměstnancem vyplněný formulář, tzv. 

„Požadavek“ o objednání zboží nebo služby, odsouhlasený a písemně stvrzený  

příkazcem operace, správcem rozpočtu a účetní galerie před objednáním 

fakturované služby nebo nákupu zboží. 

 

8. Výsledky předběžných a průběžných věřejnosprávních kontrol podle §§ 

7-11 zákona o finanční kontrole ve smyslu §§ 11 a 22 vyhlášky: 

V době od 19. 6. 2003 do 28. 7. 2003 byla v galerii  provedena pracovníky 

kontrolního odboru KÚ KK  veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu § 13, 

odst. 1, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – č.j. 929/KN/KO/BA/03. 

Kontrolou nebyly shledány nedostatky. 

 

9. Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7-11 zákona o 

finanční kontrole ve smyslu § 12 a §§ 23-27 vyhlášky: 

Viz bod 8. 

Pro komentář byly využity informace z tabulkového přehledu o výsledcích 
finanční kontroly uvedené v příloze č. 2 vyhlášky. 
 
 

IV. Provoz, údržba a investice                                                                                          

 

Plán činnosti galerie na rok 2003  byl zaměřen nejen na  plnění úkolů  

v hlavních směrech odborné činnosti galerie, tedy  na realizaci výstavního 

programu,  na  péči o sbírkový fond,  rozšiřování sbírek  a práci s veřejností, ale 

také  na průběh a dokončení náročné investiční akce – revitalizaci kostela sv. 

Kláry.   

Aby  bylo možné  toto hlavní poslání galerie splnit, bylo zapotřebí  soustavně  

připravovat  materiální podmínky  přiměřené náročnosti  hlavního úkolu galerie 

a uvádět je do rovnováhy s rozpočtovými prostředky.  Proto  materiální zajištění 



hlavních činností bylo plánováno vždy  s dostatečným  časovým předstihem  a 

podle  finančních možností rozpočtu  také plněno.   

V průběhu hodnoceného roku 2003 bylo nutné provádět rozpočtová opatření 

téměř u všech nákladových položek rozpočtu, a to zejména ve druhé polovině 

roku. Oproti finančnímu plánu nebyly čerpány náklady na opravy a udržování, 

neboť veškeré úsilí bylo směřováno na dokončení investiční projektu 

Revitalizace kostela sv. Kláry; naopak byla překročena položka spotřeby 

materiálu a odpisy DNM a DHM. Čerpání ostatních položek je uvedeno výše.  

Ve spolupráci s městem Cheb byla na náklady města provedena oprava věžních 

hodin. 

Galerie  po celý rok hospodařila  s příspěvkem na činnost od zřizovatele a 

s prostředky opatřené vlastní činností tak,  že   dodržela vyrovnaný rozpočet a 

konec  roku 2003 ukončila s přebytkovým hospodářským výsledkem ve výši 

118 346,43 Kč. 

 

 

 

   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

Odborná činnost 

 

I. Výstavní činnost  

 

1. Stálé expozice: 

- V roce 2003 měla galerie celoročně otevřenu expozici České moderní umění 

v 1. patře radničního paláce. 

- Dne 20. prosince 2003 byly slavnostním koncertem otevřeny dvě  expozice 

nové, v rekonstruovaných interiérech kostela sv. Kláry, a to expozice Gotické 

sochařství z území bývalého historického Chebska a expozice Evropské 

malířství XVII. a XVIII. století.  

Na  přípravě obou expozic s odborným oddělením galerie, které se jí věnovalo od 

roku 2001, dále vědecky spolupracovali PhDr. Michaela Ottová z Ústavu pro 

dějiny umění Filozofické fakulty UK v Praze a PhDr. Hana Seifertová ze sbírky 

starého umění Národní galerie v Praze. 

2. Výstavy v roce 2003: 

Chebská gotická plastika 
přesah z roku 2002 do 29. 1. 2003  
Výstavní sály 2. patro 
 
Jiří Seifert - sochařská kresba  
přesah z roku 2002 do 31. 1. 2003 
Kabinet kresby a grafiky 
 
František Steker - kresby 
19. února  –  4. dubna 2003 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
Kabinet kresby a grafiky 
 
Florenťané. Umění z doby medicejských velkovévodů  
13. února – 6. dubna 2003 
(výstava připravená ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Muzeem umění 
Olomouc) 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
úvodní slovo: Doc. PhDr. Ladislav Daniel 
Výstavní sály 2. patro 
 



 
Dětská kresba – Portrét mého kamaráda 
10. dubna – 28. května 
kurátor výstavy: Etela Laňková 
Kabinet kresby a grafiky 
 
Mezi zátišími – zátiší v evropské malbě 17. a 18. st. 
24. dubna – 22. června 2003 
(Výstava uspořádána ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Oblastní galerií 
v Liberci) 
kurátor výstavy: PhDr. Jiří Vykoukal 
úvodní slovo: PhDr. Hana Seifertová 
Výstavní sály 2. patro 
 
Hračky kolem nás (z ateliéru prof. Radky Vodákové-Šrotové a jejích žáků – 
studentů UMPRUM v Praze) 
1. června – 20. července 2003 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
úvodní slovo: PhDr. Jana Horneková 
Kabinet kresby a grafiky 
 
Josef Hegenbarth (1884 - 1962  ) – malířské dílo 
17. července – 21. září 2003 
(Výstava pořádána v rámci Festivalu Mitte Europa – Uprostřed Evropy) 
kurátor výstavy: PhDR. Jiří Vykoukal 
úvodní slovo: prom. hist. Ivana Thomaschke 
Výstavní sály 2. patro 
 
Aleš Veselý - kresby 
8. srpna – 23. září 2003 
kurátor výstavy: PhDr. Jiří Vykoukal 
Kabinet kresby a grafiky 
 
Martin Stejskal – Zadem k nekonečnu 
2. října – 29. listopadu 2003 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
úvodní slovo: Jan Gabriel  
Výstavní sály 2. patro 
 
Michal Brix – Města Michala Brixe 
8. prosince –  22. 2. 2004 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
úvodní slovo: Josef Vomáčka 
Kabinet kresby a grafiky 
 
 
 
 



Václav Špála – malířské dílo 
18. prosince – 15. 2. 2004  
kurátor výstavy: PhDr. Jiří Vykoukal 
úvodní slovo:  Richard Drury 
Výstavní sály 2. patro 

 
 

II. Práce se sbírkami 

 

1. Restaurátorské práce 

S přihlédnutím k doporučení kurátora a správce sbírek a s přihlédnutím 

k naléhavosti i rozpočtovým možnostem rozhodlo vedení galerie o restaurování 

sbírkových exponátů určených pro nové expozice v kostele sv. Kláry, a to 

Sv. Vendelín    (1. polovina 18. století) 

dřevo se zbytky polychromie 

neznačeno 

výška 115 cm 

inv. č. P 34  

David s hlavou Goliášovou 

olej, plátno 

222 x 145 cm  

neznačeno 

inv. č. O 735 

 

2. Zápůjčky: 

V rámci pracovní kooperace s dalšími galeriemi, muzei umění a jinými 

kulturními institucemi bylo  v roce 2003 ze sbírek galerie zapůjčeno na 

krátkodobé výstavní projekty celkem 137 ks výtvarných děl. 

 Pro reprezentační účely Krajského úřadu Karlovarského kraje, bylo zapůjčeno 

na základě smlouvy ze dne 27. 9. 2001  16 ks výtvarných děl  (do 31.12.2004). 

K  dlouhodobým výstavním účelům (doplnění stálých muzejních nebo galerijních 

expozic apod.) galerie ze svých sbírek zapůjčila 18 ks výtvarných děl, a to: 

Karel Pokorný, Busta T. G. Masaryka (30. léta) 

bronz,  výška 75 cm 

inv. č. P 64 



zapůjčeno pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě pro doplnění stálé 

expozice (do 31.12. 2004),  

Barokní plastiky z Hroznatovské Lorety (15  kusů)  

kámen 

lidová rustikální práce z 1. poloviny18. století 

inv. č. P 194  – P 207 a P 211  

zapůjčeno Děkanskému farnímu úřadu  při kostele sv. Mikuláše v Chebu pro 

areál pietního hřbitova rekonstruovaného poutního místa -  Lorety  ve Starém 

Hroznatově,    kde se sochy původně nacházely (do 31.12.2010) 

Vlastimil  Květenský, Otvírání studánek 

bronz 72 x 52 cm 

inv. č. P 246  

zapůjčeno Muzeu a galerii v Poličce   pro doplnění expozice Bohuslava Martinů 

(do 31.12.2005) 

Otakar Slavík, Kráčející   1965 

olej, plátno 151 x 131 cm 

inv. č. O 569  

zapůjčeno Národní galerii v Praze  pro stálou expozici českého moderního umění 

v e Veletržním paláci (do 31.12.2004) 

 

Na všechna zapůjčená díla byly vystaveny platné smlouvy a provedeny zápisy 

v knize zápůjček, dvě zápůjčky byly na žádost vypůjčitelů  prodlouženy do konce 

roku 2004, a to Národní galerii v Praze (inv. č. O 569) a Horácké galerii v Novém 

Městě na Moravě (inv. č. P 64). 

 

3. Evidence a ochrana sbírkového fondu: 

Vedení sbírkové evidence se řídí zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou č. 

275/2000 ze dne  28. července 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy  a vnitřní 

směrnicí  pro správu, evidenci a ochranu sbírek v Galerii výtvarného umění 

v Chebu. 

Akviziční činnost se řídí Organizačním a jednacím řádem komise pro nákup a 

tvorbu sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu. 

 



4. Zápis do Centrální evidence 

Podle platných předpisů a metodických pokynů MK ČR  byly nové akvizice vedle 

vlastní evidence rovněž uloženy  do CES na MK Č 

 

5. DEMUS 

V průběhu roku 2003 byly zpracovávány sbírky v počítačové evidenci DEMUS. 

Po zpracování celé přírůstkové knihy do základní evidence demus-evi, započaty 

práce s naplňováním databáze demus-vum. 

 

6. Nákup sbírek 

Zasedání komise pro tvorbu a nákup sbírek se v roce 2003 neuskutečnilo, neboť 

galerie řešila nákup nových akvizicí, doporučených komisí k zakoupení do 

sbírek galerie již v roce 2002, které nebylo možné v tomto roce z technických 

důvodů uzavřít.  Zakoupena byla následující umělecká díla: 

Zdeněk Sklenář, Karel Hynek Mácha   1954 

olej, dřevo 37,5 x 28,5 cm 

značeno vlevo dole: Zdeněk Sklenář 

na rubové straně dedikace: Panu Františku Muzikovi k jeho narozeninám 26. 

června 1969 věnuje Zd. Sklenář 

(obraz je prohlášen podle §3, odst. 1 zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči  za kulturní památku) 

cena 360.000.- Kč 

Zdeněk Sklenář, Imaginární krajina s hlavou   1945 

uhel, papír 30,1 x 42,2 cm 

značeno vlevo dole: Zdeněk Sklenář 45 

cena  25.000,- Kč, schváleno k nákupu akviziční komisí dne 3. 12. 2002 

Petr Brandl, Kající se Máří Magdalena  (1693 – 1694) 

olej, plátno  55 x 69 cm  

neznačeno (odborné posudky Doc. PhDr. J. Royta a restaurátora  M. Hamsíka ) 

 
Obraz Petra Brandla „Kající se Maří Magdalena“ byl rozhodnutím nákupní 

komise ze dne 3. 12. 2002  přijat jako dlouhodobá zápůjčka do stálé expozice 

umění 17. a 18. století v kostele sv. Kláry s doporučením jeho pozdějšího 



nákupu (schválena prodávajícím navržená  kupní cena 950.000,- Kč) současně 

se schválením nákupu dvou barokních zátiší od J. V. Angermayera a  J. M. 

Bretschneidera. Vzhledem k tomu, že pro úmrtí majitele obou zátiší nebylo 

možné jejich  koupi uskutečnit, a naopak, majitel obrazu P. Brandla byl ochoten 

počátkem roku 2003 cenu obrazu výrazně snížit (650.000.- Kč- ), byla okamžitě 

započata jednání o nákupu tohoto díla a  současně podána žádost o dotaci 

z programu ISO Ministerstva kultury  ČR na výkup předmětů kulturní hodnoty, 

která byla kladně vyřízena. Na nákup shora uvedeného výtvarného díla galerie 

obdržela příspěvek ve výši poloviny jeho kupní ceny tj. 325.000.- Kč.   

 

7. Inventarizace sbírkového fondu. 

Na základě příkazu č. 11  ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu ze dne 7. 

listopadu 2003  byla provedena inventarizace části sbírkového fondu „užité 

umění“. O průběhu a výsledku inventarizačních prací byl sepsán protokol. 

Nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým stavem a stavem vykázaným 

v inventárních knihách, ani žádná poškození sbírkových předmětů. 

Součástí inventarizace byla dále inventura stavu knižního fondu odborné 

knihovny galerie, o které byl rovněž vyhotoven písemný zápis. 

Knihovní přírůstky za rok  2003 činily: 65 svazků. 

Do počítačové databáze programu KP-Win bylo přeneseno za rok 2003 450 

titulů. 

 

III. Ediční činnost 

 

Ke všem uspořádaným výstavám byly vydány odborné publikace – katalogy. 

Vlastním publikacím jsou přidělována čísla ISBN spojená s ohlašovací 

povinností o vydání publikace a její prezentaci v knižních novinkách. 

Galerie byla přímým editorem titulů:   

František Steker - kresby  

Josef Hegenbarth (1884 – 1962) – malířské dílo 

Michal Brix – Města Michala Brixe 

 



Galerie byla dále spolu s  Národní galerií v Praze, Oblastní galerií v Liberci, 

Muzeem umění v Olomouci, Galerií moderního umění v Hradci Králové a 

Alšovou jihočeskou galerií editorem následujících publikací: 

Florenťané - umění doby medicejských velkovévodů 

Mezi zátišími - zátiší v evropské malbě 17. a 18. století 

Martin Stejskal -  Zadem k nekonečnu 
 
IV. Nevýstavní kulturní činnost 

 

1. Koncerty 

V roce 2003 byly komorní koncerty, s výjimkou vánočního koncertu, který se 

konal v kostele sv. Kláry dne 20. prosince 2003, uváděny pouze ve výstavních 

prostorách radničního paláce  na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, protože 

v areálu kostela sv. Kláry probíhaly od roku 2000 až do počátku prosince 2003 

asanační, stavební a instalační práce. 

Komorní koncerty byly připravovány  jako součást právě probíhající výstavy, 

v rozsahu 45 - 60 minut, čemuž odpovídal i výběr repertoáru.  

Ve všech případech bylo odesláno oznámení o hudební produkci na 

předepsaných formulářích OSA.  

únor 

Pražští madrigalisté a sólista Damiano Binetti  

(Program: C. Monteverdi, G. Frescobaldi, A. Vivaldi)  

duben 

Profesor Milan Zelenka 

(Kytarový recitál z díla Františka Bendy, Luigiho Legnaniho a Milana Zelenky) 

červenec 

Thomas Thomaschke – bas, Manfred Schmidt - klavír  

(Pěvecký recitál z díla F. Liszta, R. Wagnera a J. Haydna) 

 srpen 

Koncert studentů mistrovského klavírního kurzu věnovaný památce 

chebského klavíristy R. Serkina pořádaný v rámci Festivalu Mitte Europa  

(Matiné – studenti mistrovské třídy z Vysoké hudební školy v Lübecku pod 

vedením prof. Konrada Elsera) 



říjen 

Milan Svoboda – klavír, Michal Gera – trubka) 

(Jazzové variace) 

prosinec 

Smetanovo trio 

(Komorní koncert z děl A. Dvořáka a J. Haydna) 

Chorus Egrensis  - Vánoční koncert (pěvecký sbor a sólisté) 

Koncert byl pořádán v nově otevřené výstavní síni  - kostel sv. Kláry, 

Františkánské nám.  v Chebu; program: G. F. Händel, L. Marenzio,T. Susato, P. 

L. Palestrina, C. Franck a  J. J. Ryba – Česká mše vánoční) 

 
2. Přednášky, besedy: 

30. 1. 2003 - Nakladatelství Paseka 

Beseda s majitelem nakladatelství Ladislavem Horáčkem, vedoucím pražské 

prodejny Petrem Schalekem a dr. Pavlem Bělinou, autorem a editorem knih 

Dějiny zemí koruny české.  

7. 2. 2003 - František Tichý 

Přednáška PhDr. Jana Orlíkové, uspořádaná v souvislosti s výstavou, která 

probíhala v Praze v prostorách Galerie „U zvonu“ a byla reprízovaná v Moravské 

galerii v Brně. Na tuto výstavu zapůjčila chebská galerie šest exponátů ze svých 

sbírkových fondů.  

5. 3. 2003 - Kreslení v kavárně s Františkem Stekerem 

Večer s regionálním výtvarníkem, pedagogem na SPUŠ v K. Varech a na VŠ 

v Plzni, který byl uspořádán u příležitosti jeho výstavy v GVU. 

7. 3. 2003 - Jaké jsou mladé ženy , které ovlivňují tvář prestižních 

magazínů a jejich prostřednictvím čtenáře? 

Beseda se šéfredaktorkami magazinů  Cinema, Bydlení a Cosmopolitan paní 

Ivou Hejlíčkovou, Miladou Rezkovou a Sabrinou Karasovou.  

29.5.2003 - Život holandských malířů 17. století 

Přednáška PhDr. Hana Seifertová o životě a práci holandských malířů v 17. 

století. Přednáška  připravena jako součást galerijního výstavního projektu Mezi 

zátišími. 

 



3. Práce s mládeží 

V roce 2003 byla vyhlášena 8. soutěžní přehlídka dětských výtvarných prací s 

tématem „Portrét mého kamaráda“. Ze zhruba 520 dětských prací, rozdělených 

do třech věkových kategorií,  bylo odbornou porotou vybráno 15 prací, které 

byly odměněny věcnou cenou a diplomem. 

Galerie dále v rámci Mezinárodního dne dětí  připravila pro dětské návštěvníky 

ve spolupráci s PhDr. Janou Hornekovou z Národní galerie v Praze   výstavu 

s názvem Hračky kolem nás. Výstava, která prezentovala práce  z oboru 

textilních hraček studentů  ateliéru profesorky Radky Vodákové-Šrotové 

z Uměleckoprůmyslové školy v Praze  byla zahájena 1. června 2003 a na její 

vernisáž byly  vítězům 8. soutěžní přehlídky „Portrét mého kamaráda“ předány 

věcné ceny. Vernisáž klaunskými výstupy zpestřil Petr Míka, student Vyšší 

odborné školy herectví ve Zlíně. 

Během roku 2003,  v rámci již řadu let systematicky vedené  metodické a 

lektorské činnosti galerie v oblasti estetické výchovy dětí a mládeže,  

organizované spolu se základními školami, navštívilo galerijní výstavy a 

expozice 150 skupin dětí a mládeže, kterým byl poskytnut metodikem pro 

práci s mládeží kvalifikovaný výklad se zaměřením na osvojení si základních 

pojmů z oblasti výtvarného umění  a na formování trvalejších vazeb ke světu 

vizuální kultury vůbec. 

 

V. Návštěvnost 

 

V roce 2003 navštívilo chebskou galerii celkem 17.825 návštěvníků (z toho 

12.755 platících)  
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