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Ředitelství Galerie výtvarného umění v Chebu děkuje za pomoc, podporu a 
spolupráci v roce 2006 následujícím institucím i jednotlivcům: 
 

Návštěvníkům a příznivcům Galerie výtvarného umění v Chebu, 

Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, 

Českému muzeu výtvarných umění v Praze, 

Česko-německému fondu budoucnosti, 

Da Vinci Foundation Vaduz, 

Emil Schumacher Stiftung Hagen, 

Festivalu Uprostřed Evropy – Mitte Europa, 

Galerii Michael Hasenclever München, 

Galerii moderního umění v Hradci Králové, 

Galerii umění Karlovy Vary, 

Galerii výtvarného umění v Ostravě, 

Galerii hlavního města Prahy, 

Karlovarskému kraji, jeho zastupitelským orgánům a pracovníkům Krajského úřadu  

Kunstmuseum Bayreuth,  

Městu Cheb a pracovníkům Městského  úřadu v Chebu, 

Morat  Institut für Kunst und Kunstwissenschaft Freiburg im Breisgau, 

Moravské galerie v Brně, 

Museum für Neue Kunst, Freiburg im Breisgau,  

Muzeu umění Olomouc, 

Národní galerii v Praze, 

Oblastní galerii v Liberci,  

Österreichische Galerie Belveder, Wien 

Památníku národního písemnictví v Praze, 

Správě Pražského hradu, 

Städtische Galerie Karlsruhe, 

Städtische Galerie im Lenbachhaus München, 



Staatsgalerie Stuttgart, 

Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze, 

Tiskárně Prima Press Plzeň, 

Východočeské galerii v Pardubicích, 

Západočeské galerii v Plzni, 

Zeppelin Museum Friedrichshafen, 

Židovskému muzeu v Praze 

a dále jmenovitě   

paní PhDr. Marině von Assel, paní PhDr. Merete Cobarg, paní Mgr. Michaele Hájkové, 
paní Mgr. Janě Orlíkové, paní PhDr. Michaele  Ottové, paní PhDr. Haně Rousové, paní 
PhDr. Haně Seifertové, paní Mgr. Boženě Vachudové, panu Jiřímu Bachanovi, panu 
Dr. Dirkovi Blübaumovi, panu Prof. PhDr. Ladislavu Danielovi CSc., panu Winfriedu 
Flammannovi, panu PhDr. Františku Frýdovi, panu Romanu Helgertovi, panu akad. 
arch. Vladimíru Horovi,  panu Jiřímu Kohoutovi, panu PhDr. Janu Křížovi,  manželům 
Kurečkovým, panu  ing. arch. Milanu Kvízovi, panu Prof. Dr. Peteru Millingovi, panu 
Franzi Arminu Moratovi, panu   Dr. Rolfu a Barbaře Nonnenmacherovým,  panu 
Georgu a Loře Nowotnym, panu Prof. PhDr. Arsenu Pohribnému, panu Prof. PhDr. 
Ing. Janu Roytovi,  panu Ulriku Runebergovi, panu Prof. PhDr. Pavlu Štěpánkovi, panu 
Wolfgangu Thümlerovi, panu Tomáši Vorlovi, panu hraběti Prof. Dr.Dr. h.c. 
Wolfgangu Vitzthumovi a panu PhDr. Jaromíru Zeminovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úvodem 

     Posláním Galerie výtvarného umění v Chebu jako muzea výtvarného umění  v 
obecné rovině jsou úlohy v tvorbě uměleckých sbírek, což znamená koncepčně 
shromažďovat umělecká díla, uchovávat je, vědecky zpracovávat, a  zprostředkovávat 
jejich poznání široké veřejnosti v sbírkových expozicích, ale také formou ediční, 
vydáváním sbírkových katalogů, popřípadě přednáškami a dalšími alternativními 
formami. V případě chebské galerie jde specielně o sbírkové okruhy českého 
moderního umění a starého evropského a českého umění. Kromě této úlohy je 
neméně významnou rolí galerie pořádat krátkodobé tématické i individuální výstavy 
významných osobností, proudů nebo skupin z oblasti výtvarného umění českého i 
zahraničního, a to jak samostatně, tak v kooperaci s tuzemskými i cizími institucemi 
obdobného zaměření. 
 
     Program roku 2006, v návaznosti na předchozí léta ukázal, že galerie dokázala 
svoji  již více jak čtyřicetiletou,  samostatnou existenci zúročit tak, že se z instituce 
regionálního významu transformovala  v renomované a respektované umělecké 
muzeum,  které se zápůjčkami ze svých sbírkových fondů podílí na nejvýznamnějších  
výstavních projektech nejen v České republice, ale i  v zahraničí.   Na tomto místě 
proto nelze nezmínit zisky význačných a jedinečných artefaktů z předcházejících 
posledních let, které byly k tomuto cíli směřovány.  
Přestože se sbírky středověkého umění již nedoplňují snadno, jedním z významných 
akvizičních počinů chebské galerie bylo získání sochy Madony s dítětem, která podle 
závěru odborníků z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty KU v Praze: 
"...představuje  velmi kvalitní práci ze 60. – 70. let 15. století, orientací se hlásící ke 
švábské produkci; paralely lze hledat v dílech Hanze Mutschera a Jakoba Kaschauera, 
což lze pokládat za senzační objev nesmírné historické hodnoty“.  
Významně se doplňuje i zatím komorní sbírka evropské malby 17. a 18. století, která 
se v letech 2002 – 2006 rozrostla o kvalitní díla autorů jako je Petr Brandl, Jan Vojtěch 
Angermayer, Johann Michael Bretschneider, Pieter de Putter anebo  Cornelis de Wael.  
Stejná péče je věnována také rozšiřování sbírky moderního umění, která byla v 
posledních 10 letech obohacena například o díla Huga Demartiniho, Otto Gutfreunda 
Vincence Makovského, Mikuláše Medka, Zdeňka Sklenáře, Zbyška Siona nebo Jana 
Švankmajera a dalších autorů.  Postupně jsou doplňovány i fondy kresby a grafiky.  
Význam sbírek chebské galerie znovu podtrhla například výstava Karel IV. císař z Boží 
milosti, uspořádaná v roce 2006 na Pražském hradu, na které byla galerie zastoupena 
sochou trůnící Madony z doby kolem roku 1355, ze své sbírky středověkého 
sochařství. 
 
     Ve výstavním programu roku 2006  představila Galerie výtvarného umění v Chebu 
výsledky své vědecké odborné práce z let 2004 až 2005, která se soustředila zejména 
na projekty pořádané ve spolupráci se zahraničními partnery, z nichž je třeba  zmínit 
výstavu olejů a kvašů významného představitele evropské abstrakce, německého 



malíře Emila Schumachera (1912-1999), pořádanou ve spolupráci s Kunstmuseum 
Bayreuth a Emil Schumacher Stiftung v Hagenu, a dále objevnou výstavu u nás téměř 
zapomenutého představitele německé výtvarné scény v Čechách před 1. světovou 
válkou, expresionisty Eugena von Kahler (1882 - 1911), na jejíž přípravě se podíleli 
kromě pracovníků galerie i němečtí kolegové a kolegyně. Podařilo se tak udržet tradici 
významných výstavních projektů, datující se již od roku 1993, v jejímž rámci galerie 
uspořádala ve spolupráci se zahraničními partnery výstavy z díla tak mimořádných 
osobností, jako byli  Wenzel Hablik, Giorgio Morandi,  James Ensor, Otto Herbert 
Hajek, Emil Orlik,  nebo Francsico Goya a na kterou chce navazovat i v letech dalších. 
 
Nedílnou součástí činnosti galerie je i práce s dětmi a mládeží, které se podrobněji 
věnujeme v textu výroční zprávy a dále nejrůznější programové aktivity nevýstavní, 
zaměřené zejména na setkávání fenoménu živé hudby s výtvarným dílem, ať již na 
pečlivě volených, doprovodných komorních koncertech při příležitosti otevírání výstav, 
nebo celovečerních koncertech v inspirujícím a kontemplativním prostředí expozice 
středověkého sochařství v Dientzenhoferově nádherné architektuře kostela svaté 
Kláry. Také této tradici zůstala galerie v roce 2006 věrná a bude se v ní pokračovat i 
nadále. 
 
Skutečnost, že chebská galerie může vyvíjet takovouto bohatou činnost je 
samozřejmě možná především díky pochopení a podpoře jejího zřizovatele, 
Karlovarského kraje. Účelné a hospodárné nakládání s prostředky, které každoročně 
na činnost a provoz Galerie výtvarného umění v Chebu věnuje, proto pokládáme za 
samozřejmou povinnost a hospodaření galerie je věnována přinejmenším stejně 
pečlivá pozornost, jako její činnosti odborné. Dobrým vysvědčením v tomto směru je 
opakovaně v zelených číslech dosahovaný hospodářský výsledek. Výjimkou v tomto 
směru nebyl ani rok 2006. 
 
PhDr. Jiří Vykoukal 
ředitel 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



I. Personální složení Galerie výtvarného umění v Chebu v roce 2006                                  

Personální složení v roce 2006 odpovídalo organizačnímu řádu galerie ze dne 1. 
prosince 2003 a jím stanovených pracovních funkcí, které byly jmenovitě obsazeny 
takto: 
 
Útvar ředitele 

Ředitel   PhDr. Jiří Vykoukal 

Sekretářka  Hana Brožová 
Asistent ředitele                                                                Dr. Josef Heřman 
                                                            
Ekonomicko-provozní oddělení 

Vedoucí oddělení  a zástupce ředitele                                Dana Ryšavá 

Účetní                                                                               Jana Tomášová 
Referent správy majetku                                                   Vilém Slíva  
Vedoucí údržby, výstavář a řidič                                       Martin Mareš  
Výstavář a pracovník údržby                                             František Kokstein  
Správce počítačové sítě                                                     RNDr. Miroslav Těžký 
Úklid                                                                                  Květa Hodinková 
                                                                         
Odborné oddělení 

Vedoucí oddělení, kurátor                                                 Anna Sochorová  

Pedagog volného času                                                       Etela Laňková   
Kurátor                                                                              Jiří Gordon  
Dokumentátor      Veronika Lochmanová  
Knihovník, public relation     Venuše Hofrajtrová 
Vedoucí průvodce                                                            Pavel Mareš 
Zřízenec kulturního zařízení (pokladní)                            Marcela Veselá 
Zřízenec kulturního zařízení (pokladní)                            Irena Schulzová  
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)              František Brož   
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)               Marie Vořechovská                              
Zřízenec kulturního zařízení (dozor ve sbírkách)               Dana Vrchlavská 

Pracovník informačního a prodejního centra                     Růžena Slívová  
 

 

 

 



A. EKONOMICKO-PROVOZNÍ ČÁST 

I. Hospodaření galerie v roce 2006 

Pro rozpočtový rok 2006 byl galerii stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření 
s příspěvkem na činnost ve výši 9 425,100,-- Kč a odvody ve výši 182 000,-- Kč. 
Galerie v roce 2006 hospodařila s příspěvkem na činnost od zřizovatele,  s výnosy  z 
vlastní činnosti a s finančními prostředky z dotací a darů.  
Konec roku 2006 galerie ukončila s přebytkovým výsledkem hospodaření ve výši  
357 411,67 Kč. 
Aby bylo možné plnit hlavní poslání 
galerie, bylo zapotřebí  soustavně  
připravovat materiální i finanční 
podmínky přiměřené náročnosti hlavním 
úkolům 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.   

 
Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2006 

 
 
Náklady 
 

Výnosy 
   Hospodářský 
výsledek 

 
Plán 2006 

Skutečnost 
k 31.12.06 

 
Index 

 
Plán 2006 

 Skutečnost      
   k 31.12.06 

 
Index 

 
    Plán    
   2006 

Skutečnost 
k 31.12.06 

 
10 095 500 
 

10 171 945 1,007 10 095 500   10 529 357 1,043         - 357 412 

 

1. Výnosy  

Stejně jako v předchozích letech byl rozpočet  galerie i pro rok 2006 sestaven jako 
vyrovnaný, tj. s nulovým výsledkem hospodaření při dosažení celkových výnosů 
v objemu 10 095,5 tis. Kč. Zřizovatelem poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2006 
činil  9 425 120,-- Kč. 
 
Provozní potřeby organizace si v průběhu roku 2006 vyžádaly rozpočtové úpravy, 
kterých  bylo provedeno celkem sedm.  



První rozpočtová změna byla provedena na základě zřizovatelem poskytnutého 
účelového příspěvku ve výši 200 tis. Kč na krytí nákladů vzniklých v souvislosti 
s pojištěním výtvarných děl při přepravě.  
Druhá rozpočtová změna vznikla v důsledku přidělení dotace na  projekt výstavy Et in 
Arcadia ego / Eugen von Kahler  Česko-německým fondem budoucnosti ve výši 200 
tisíc Kč.  
Třetí  úprava rozpočtu vyplynula z investiční dotace  ve výši 120 tisíc Kč určené na 
jmenovitou akci „Odvodnění a stavební úpravy sklepa“ v suterénu hlavní budovy 
galerie.  
Další úprava rozpočtu byla provedena v souvislosti dary s poskytnutými chebskými 
společnostmi Západní stavební (20 tisíc Kč), Algon Plus (10 tisíc Kč) a Mazda-Algon 
Plus (rovněž  10 tisíc Kč). Jednalo se o finanční prostředky na koncert souboru  PRAGA 
CAMERATA, který se uskutečnil dne 17. 6. 2006.  
V důsledku finančního vypořádání účelového příspěvku na krytí nákladů vzniklých 
v souvislosti s pojištěním transportů výtvarných děl byla provedena další změna 
rozpočtu, neboť z vypořádání vyplynula povinnost vrátit zřizovateli cca 86 tisíc Kč.  
Na odměny pracovníků galerie byl do rozpočtu v prvním pololetí roku 2006 zapojen i 
fond odměn, a to ve výši 57,9 tisíc Kč.  
Vlastní výnosy galerie tvoří  zejména prodej vstupenek, tiskovin, pronájmem a 
poskytované služby.  Z rozpočtovaných výnosů ve výši 520 tisíc Kč se podařilo 
dosáhnout cca 513,5 tisíce Kč,  což je cca o 6,5 tisíce Kč méně, než předpokládal 
plán.  
 
Přehled výnosů v Kč s porovnáním poskytovaných příspěvků  

 

Změny příspěvku 
Rok 2006 

Finanční  
plán  Rozpočet 

upravený 
Skutečnost 

Skutečnost 
k 31.12.2006 

 
Výnosy celkem 
 

10 095 500,00   10 529 356,96 

z toho: 
provozní dotace 

  9 425 120,00    440 000,00 353 653,33   9 778 773,33 

v tom: 
provozní příspěvek 
zřizovatele 

   9 425 120,00 
   

  9 425 120,00 
 

účelový příspěvek KU 
KK 
„pojištění děl při 
přepravě“ 

                 0,00    200 000,00 113 653,33      113 653,33 

Česko-německý fond 
budoucnosti 

               0,00    200 000,00     200 000,00       200 000,00 

Dary – Algon, ZS Cheb                0,00      40 000,00       40 000,00         40 000,00 



2. Náklady 

Nákladová část rozpočtu 

Rozpočet nákladů galerie byl v průběhu rozpočtového roku 2006 operativně 
upravován tak, jak to vyžadovaly potřeby i nároky organizace. 
 
V rámci velké údržby byla uskutečněna pouze jedna akce rozsáhlejšího charakteru a 
to „Odvodnění a stavební úpravy sklepa“. Akce podléhala samostatnému finančnímu 
vypořádání, neboť byla financována z poskytnutých investičních prostředků 
zřizovatele v celkovém finančním objemu 120 tisíc Kč.  
 
Stejně jako v minulém roce bylo v rámci optimálního čerpání nákladové části rozpočtu 
provedeno celkem sedm rozpočtových změn, a to při zachování vyrovnanosti 
rozpočtovaných výnosů a nákladů. Částka 200 tisíc Kč účelových neinvestičních 
prostředků, poskytnutých projektu výstavy Eugena von Kahlera Česko-německým 
fondem budoucnosti byla čerpána v souladu s  daným účelem a dotačními 
podmínkami a byla  řádně finančně vypořádána. Ze strany zřizovatele byl galerii 
v průběhu roku poskytnut účelový neinvestiční příspěvek ve výši 200 tisíc Kč na 
úhradu nákladů spojených s pojištěním výtvarných děl při přepravě. Do nákladů 
galerie byla zúčtována pouze částka ve výši 113 653,33 Kč.  
 
I přes nepřízeň klimatických podmínek bylo docíleno úspory zemního plynu v budově 
galerie. V bývalém kostele sv. Kláry se úspory dosáhnout nepodařilo. Celková úspora 
plynu za oba objekty představuje 4522 m3.  
Za stejně vytvořených opatření se projevila i úspora spotřeby elektrické energie, která 
je nižší oproti předchozímu roku o 4893 kWh.   
Překročená položka kursových ztrát vznikla nepříznivými kursovými rozdíly 
v souvislosti s uskutečněnými zahraničními platbami, které vyplynulo z realizace 
výstavního programu galerie na rok 2006.  
Ostatní nákladové položky jsou ve vztahu k finančnímu plánu čerpány v optimálních 
rozpětích. 
Celková výše skutečně vynaložených nákladů za hodnocené období rozpočtového 
roku 2006 činí 10 171 945,29 Kč. 
 
 
 
Závěr 

Galerie po celý rok hospodařila  s příspěvkem na činnost od zřizovatele a s prostředky 
opatřené vlastní činností tak,  že se jí podařilo dodržet vyrovnaný rozpočet. 
Předložená roční uzávěrka odpovídá schválenému finančnímu plánu a konec roku 
2006 ukončila organizace s přebytkovým výsledkem hospodaření ve výši 357 411,67 
Kč. 



II. Hospodaření s účelově určenými prostředky  mimo rozpočet 

Kromě účelových prostředků poskytnutých Česko-německým fondem budoucnosti a 
získanými dary, byl galerii účelově poskytnut investiční příspěvek v celkovém objemu 
2 110 000,-- Kč, který byl specifikován pro akce: 
 
Elektronická protipožární signalizace v objektu Klára                 690 000,-- Kč 
Elektronická protipožární signalizace byla instalována v bývalém kostele sv. Kláry až 
v měsíci prosinci hodnoceného roku. Celkové náklady spojené s realizací akce činily 
521 152,00 Kč. V rámci finančního vypořádání by rozdíl ve výši 168 848,-- Kč vrácen 
na účet zřizovatele. 
 
1. etapa rekonstrukce zadního traktu (dvora) kostela sv. Kláry               300 000,-- Kč 
Zřizovatelem poskytnuté finanční prostředky byly využity pouze ve výši 102 553,00 
Kč. Byl proveden průzkum kanalizace, změna studie a vypracovaná projektová 
dokumentace. Rozdíl ve finančním vyjádření v objemu 197 447,00 Kč byl rovněž 
v rámci finančního vypořádání vrácen na účet zřizovatele.   
Odvodnění a stavební úpravy sklepa                                       120 000,-- Kč 
V případě akce „Odvodnění a stavební úpravy sklepa“ se jednalo o vleklou záležitost, 
která se postupně realizovala již od roku 2004. V souvislosti s hydrogeologickým 
průzkumem bylo nutné dlouhodobě sledovat hladinu vody, následně provést 
zprůchodnění stávajícího odvodňovacího systému a teprve na závěr provést další 
úpravy prostoru. V roce 2006 byla akce dokončena. Podle charakteru provedených 
prací byla akce v rámci finančního vypořádání posouzena jako oprava a proto její 
financování bylo realizováno převodem finančních prostředků do  nákladové části 
rozpočtu galerie.   
 
Nové osvětlení výstavních sálů ve 2. patře hlavní budovy                     1 000 000,-- Kč 
V měsíci červenci se uskutečnilo výběrové řízení na nové osvětlení sálů ve druhém 
patře budovy radničního paláce. S ohledem na skutečnost, že nabídky uchazečů o 
veřejnou zakázku výrazně přesahovaly finanční možnosti zadavatele, využilo vedení 
galerie svého práva jako zadavatel a v souladu s článkem 13) výzvy, všechny 
předložené nabídky odmítlo  a výběrové řízení zrušilo. 
  
V rámci úvah o tom, jak přidělené investiční prostředky ještě v letošním roce využít 
tak, aby posloužily z části původnímu účelu byť poněkud jiným způsobem, a pomohly 
vyřešit jiné dlouhodobé provozní problémy galerie, byl připraven návrh alternativního 
řešení v podobě vybudování multifunkčního informačního prostoru, spolu s vyřešením 
osvětlení pokladny a vstupního prostoru do galerie, které byly schváleny radou a 
zastupitelstvem kraje. Po  schválení navrhované změny se v samém závěru roku  2006 
uskutečnilo výběrové řízení a se souhlasem zřizovatele bylo finanční vypořádání 
finančních prostředků posunuto  na měsíc leden 2007.  
 



Finanční prostředky na všechny akce byly ze strany zřizovatele poskytovány plynule 
tak, jak to vyžadovalo jejich operativní financování.  

 
III. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

Při fyzickém počtu pracovníků galerie 23 a přepočteném 19,199 bylo z rozpočtu roku 
2006 vyčleněno na mzdy 5 148 tisíc Kč včetně osobních nákladů (15 tisíc Kč), 
zákonného sociálního pojištění (1 313 tisíc Kč) povinného přídělu do FKSP (75 tisíc Kč) 
a zákonného pojištění pracovníků (10 tisíc Kč). Ve skutečnosti bylo na mzdy 
vynaloženo  5 219 tisíc Kč včetně povinných a zákonných přídělů a odvodů. V první 
polovině roku bylo z fondu odměn převedeno do nákladů 57,9 tisíc Kč na odměny 
pracovníkům za dosažené výsledky předchozího roku. 
 

IV. Srovnání prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů v  časové řadě 

Galerie výtvarného umění v Chebu obdržela v časové řadě od roku 1996 příspěvky na 
činnost  v následující výši (údaj v tisících Kč):  
 

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Příspěvek na 

provoz 
7 490 6 678 7 260 7 423 7 519 7 702 8 736 7 938 9329,5 9329 9425,1

Nárůst příspěvku     812    582    163      96    183 1 034    162 1391,5 0,00 96,1 

Nárůst příspěvku 

v % 
 10,40 8,71 2,24 1,30 2,43 13,40 1,85 17,52 0,00 1,03 

Sloupec 7 - uvedeno včetně  částky 636 000,-- Kč, které představují  náklady na  
mimořádný příspěvek na vyrovnání úhrady sekretariátu RRAE. 
Sloupec 9 – zahrnuje navýšení nákladů na zahájení provozu na Kláře včetně navýšení 
mzdového fondu pro tří  pracovníky. 
 
V. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol provedených v  roce 2006 

Organizace dodržuje zavedený kontrolní systém, který umožňuje předběžnou i 
průběžnou kontrolu vynakládaných finančních prostředků v rámci plnění rozpočtu. 
Systém předběžné i průběžné kontroly navazuje na zpracovaný roční plán činnosti 
galerie.  
K udržení finanční kázně a k hodnocení případných rizik  je zavedena metoda osobní 
kontroly ředitele (příkazce operace), správce finančního plánu (správce rozpočtu) a 
osobou odpovědnou za účetnictví (hlavní účetní).  



Výsledky vnitřních kontrol provedených v organizaci v roce 2006 
Kontrolní činnost galerie byla zaměřena na hospodárné a účelné využívání finančních 
prostředků. Výsledky kontrolních zjištění byly pravidelně vyhodnocovány na poradách 
vedení galerie. 

- Rozbory hospodaření prováděla organizace v pravidelných měsíčních intervalech, na    
   základě kterých byla prováděna opatření a rozpočtové změny; 
- Měsíčně byla prováděna kontrola (včetně vyhodnocení) spotřeby pohonných hmot;  
- Kontrola spotřeby kancelářských potřeb byla prováděna rovněž průběžně (měsíčně); 
- Kontrola pokladny drobného vydání a cenin byla provedena 4x za rok; 
- Inventarizace pohledávek byla prováděna čtvrtletně; 
- Inventarizace plnění závazků – rovněž čtvrtletně; 
- Měsíčně byla sledována a vyhodnocována spotřeba energií – plynu a elektrické  
   energie; 
- Sledováno a pravidelně vyhodnocováno bylo také čerpání řádných dovolených; 
- Dle individuálního harmonogramu byly provedeny předepsané revize nářadí a   
   zařízení. 

Za účetní období roku 2006 vykazuje Galerie výtvarného umění v Chebu celkovou výši 
pohledávek ve finančním objemu  52 062,-- Kč. Z toho pohledávky za odběrateli činí 
362,-- Kč a pohledávka (vlastní záloha) na nákup sortimentu 10 000,-- Kč. Zbývající 
výše pohledávek za zaměstnanci (půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb) 
představují částku ve výši 41 700,-- Kč.  
Z uvedených pohledávek za zaměstnanci je po lhůtě splatnosti vykazována jedna 
pohledávka ve výši 3 700,-- Kč, která je zajištěna soudním rozhodnutím o povinnosti 
zaplacení;  v prosinci 2004 postoupeno k vymáhání Exekutorskému úřadu.  
K udržení finanční kázně a k hodnocení případných rizik  je zavedena již ověřená 
metoda osobní kontroly ředitele (příkazce operace), správce finančního plánu (správce 
rozpočtu) a osobou odpovědnou za účetnictví (účetní).  
Pravidelným projednáváním nákladových potřeb  mohla být zachována zásada   
rovnoměrného  čerpání příspěvku z rozpočtu zřizovatele a využití vlastních zdrojů 
organizace se zapojením fondu odměn. 
Účelnost důsledných  kontrol  je nepochybná a v organizaci se projevila jako významná 
metoda  řízení finančních operací, která výrazně napomohla  dosažení  pozitivního 
výsledku hospodaření  ve výši 357 411,67 Kč.   
 
Výsledky vnějších kontrol provedených v organizaci v roce 2006 

V měsíci dubnu až květnu byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění  za zaměstnance za období 1.1.1999 – 2.3.2006. Kontrolu 
prováděla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, územní pracoviště Cheb a 
z provedené kontroly vyplynula povinnost, v souladu s ustanovením § 18 zákona číslo 
592/1992 Sb., v platném znění, úhrady penále vyměřené z nedoplatku a z prodlení ve 
výši 103,-- Kč.     



Náhrada škody nebyla uplatňována, neboť pracovnice, která pochybila, od měsíce září 
2005 již v organizaci nepracuje a vymáhání náhrady škody by bylo spojeno s náklady 
neúměrnými dosaženému výsledku. 
 
Výsledky veřejnosprávních kontrol 

V roce 2006 nebyla v Galerii výtvarného umění v Chebu provedena žádná 
veřejnosprávní kontrola. 

 

B. ODBORNÁ ČINNOST 

I. Výstavní činnost  

1. Stálé expozice 

České moderní umění     

Expozice českého moderního umění, umístěná v  1. poschodí radničního paláce,  
představuje malířskou a sochařskou tvorbu  význačných českých výtvarných umělců. 
kteří zásadním způsobem předznamenali vývoj českého moderního umění. Sbírka je co 
do počtu největším souborem uměleckých děl spravovaných chebskou galerií a 
zahrnuje malířství, sochařství a kresbu s grafikou. Prezentace této sbírky formou 
expozice českého moderního umění je limitována prostorovými možnostmi radničního 
paláce, takže je zde vystavena jen její malá část. 
 

 



Gotické sochařství z území bývalého historického Chebska a  Evropské malířství XVII. a 
XVIII. století.  
          
Sbírky starého umění, které jsou  instalovány  v prostorách kostela svaté Kláry a které 
jsou jednou z nejcennějších součástí jejích sbírkových fondů, se podařilo i v roce 2006 
rozšířit o nový exponát. Kolekce evropského malířství XVII. a XVIII. století byla 
obohacena o   obraz flámského, v Itálii činného malíře Cornelise de Wael (1592-1667) 
s názvem  Mastičkář;  expozice byla současně  reinstalována a doplněna o poslední 
nákupy z let 2003 - 2005. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Výstavy v roce 2006 

Francisco Goya (grafické dílo ze sbírek Moratova institutu pro umění a vědy o umění ve 
Freiburgu) 
Přesah z roku 2005 do 29. ledna 2006 
Výstavní sály 2. patro 

 

 
 

 
Přírůstky sbírky kresby a grafiky GVU v Chebu z let 1990 - 2005 
přesah z roku 2005 do 22. ledna 2006 
Kabinet kresby a grafiky 
 
 

 



Horká jehla – Grafické práce umělců Evropy a Ameriky 80. let (ve spolupráci s Galerií hl. 
města Prahy) 
4. února – 26. března 2006 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
Kabinet kresby a grafiky 

 

 
 
 
 
 
Já su stěhovavý pták – Natálie Maslikova (ve spolupráci s Muzeem umění  Olomouc) 
16. února – 17. dubna 2006 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
úvodní slovo: PhDr. Arsén Pohribný 
Výstavní sály 2. patro 

 

 
 
 



Petr Nikl - ilustrace 
1. dubna – 21. května 2006 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
Kabinet kresby a grafiky 

 

 
 
 
Emil Schumacher (1912-1999) Stále znovu maluji svůj obraz (ve spolupráci s 
Kunstmuseum Bayreuth a Emil Schumacher Stiftung Hagen) 
27. dubna – 25. června 2006 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
úvodní slovo: PhDr. Jiří Vykoukal  
Výstavní sály 2. patro  

 

 



Dětská kresba  ( Práce žáků chebských škol na téma Krajina kolem nás – v rámci 
Krajinné výstavy Cheb - Marktredwitz) 
25. dubna – 24. září 2006 
kurátor výstavy: Etela Laňková 
Kabinet kresby a grafiky 

 

 
 
 
Et in Arcadia ego – Eugen von Kahler (1882-1911)  (ve spolupráci s Morat Institut für 
Kunst und Kunstwissenschaft Freiburg im Breisgau) 
13.července – 15. října 2006 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
úvodní slovo: PhDr. Jiří Vykoukal, dr. Merethe Cobarg, Kunstsammlungen 
Neubrandenburg 
Výstavní sály 2. patro 
 

 



Katagami ze sbírek Západočeského muzea v Plzni 
7. října – 26. prosince 2006 
kurátor výstavy: Anna Sochorová 
Kabinet kresby a grafiky 
 

 
 
Jaroslav Kovář (1936-2001) (ve spolupráci s Museum für Neue Kunst Freiburg im 
Breisgau) 
2.listopadu – přesah do  ledna 2007 
kurátor výstavy: Jiří Gordon 
úvodní slovo: PhDr. Jiří Vykoukal, dr. Jochen Ludwig, Museum für Neue Kunst Freiburg 
im Breisgau. 
 

 



II. Práce se sbírkami 

1. Zápůjčky 

Pro reprezentační účely Krajského úřadu Karlovarského kraje 
bylo zapůjčeno na základě nové výpůjční smlouvy ze dne 25. 2. 
2005  25  výtvarných děl  (do 31.12.2008). 
 
Nejvýznamnější zápůjčkou ze sbírek chebské galerie bylo 
v prvním pololetí roku 2006 zapůjčení gotické Trůnící madony 
z  třetí čtvrtiny 14. století  pro mezinárodní výstavní projekt 
Karel IV. – císař z Boží milosti, která proběhla v únoru a květnu 
2006 v prostorách Pražského hradu.   
 
Na základě spolupráce s muzei umění a dalšími kulturními 
institucemi bylo dále zapůjčeno ze  sbírkových fondů chebské 
galerie na krátkodobé výstavní projekty celkem 12 výtvarných 
děl (Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, Správa Pražského hradu, 
Galerie hlavního města Prahy).  
 

K  dlouhodobým výstavním účelům (doplnění stálých muzejních nebo galerijních 
expozic apod.) galerie ze svých sbírek zapůjčila 16  výtvarných děl, a to: 
 
Barokní plastiky z Hroznatovské Lorety (15  soch)  
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 
31.12.2008) 
 
Na realizované výstavy si chebská galerie vypůjčila od institucí a soukromých majitelů 
884 uměleckých děl. 

 

2. Počítačová evidence sbírek v databázi DEMUS a fotodokumentace 

Vedení sbírkové evidence se řídí zákonem č. 122/2000 Sb. a prováděcí 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. 
V souladu s výše citovaným zákonem jsou všechna díla,  po jejich zaplacení nebo 
podpisu darovací smlouvy,  zapsána v 1. stupni evidence. Podle § 2 ods. 3  prováděcí 
vyhlášky č. 275/2000 je stanovena lhůta pro zápis do 2. stupně evidence tři roky.  
K 31.12. 2006 je zpracováno 787 sbírkových předmětů v digitální dokumentaci. V 
počítačové databázi  DEMUS je k 31.12.2006 zapsáno v data.vum 1806 sbírkových 
předmětů v evi.vum 3192 sbírkových předmětů. Sbírkový fond chebské galerie je 
zapsán v CES MK ČR a podle pokynů a směrnic jsou zápisy pravidelně aktualizovány. 
 
3. Nákup sbírek 
V roce 2006 se podařilo získat do sbírek galerie obraz Cornelise de Wael (1592-1667) s 
názvem Mastičkář, olej na plátně, 56 x 97,5 cm, nesignováno. Autorství připsáno na 
základě zprávy Rijksbureau voor kusthistorische documentatie/Netherlands institute for 
art history ze dne 29.11. 2005. Nákupní cena byla stanovena ve výši 400.000,- Kč, a po 
dohodě s prodávajícím bude uhrazena ve dvou splátkách. První splátka byla realizována 
v závěru roku 2006, druhá bude zaplacena v průběhu 1. čtvrtletí 2007.  
 
4. Inventarizace sbírek 

V souladu s příkazem ředitele galerie č. j. 15/2006  ze dne 13. 10. 2006 byla 
provedená fyzická inventarizace sbírkového fondu P - sochařská díla.  
Inventarizační práce byly provedeny v termínu od 7.12. – 22.12. 2006 a v souladu s 
výše uvedeným příkazem ředitele galerie. Zápis byl sepsán a podepsán dne 26. ledna 
2007. 
Díla z majetku GVU v Chebu fyzicky přítomná v prostorách galerijních budov 
(depozitáře, výstavní sály):                                                                                    263 ks                     
díla zapůjčená dle smluv  (viz evidence zápůjček):                                                  17 ks  
celkový počet spravovaných děl ve fondu P                                                           280 ks  



Z revize stavu sbírky, která byla provedena při inventarizaci, vyplývají následující úkoly:  
a) Provádět postupnou digitalizaci sbírkových předmětů s označením P s tím, že bude 
dokončena k 31. 12. 2007. 
b) Po dokončení stavebních úprav suterénu, kde se nacházejí depozitní prostory, zajistit 
odborné uložení soch a spolu s prováděním těchto prací provést zápis lokace 
jednotlivých sbírkových předmětů do sbírkové evidence.    
 
5. Restaurování 

V roce 2006 byla provedena komplexní revize a restaurátorské ošetření celého souboru 
gotického sochařství, instalovaného v prostorách kostela sv. Kláry. Průběh 
restaurátorských prací byl  zdokumentovány v digitální podobě, byla zpracována 
hromadná restaurátorská zpráva a k jednotlivým sochám vyhotoveny nové condition 
reporty, včetně fotografické dokumentace.    
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



III. Ediční činnost 

V roce 2006 galerie vydala následující vlastní odborné publikace: 

Petr Nikl – ilustrace 
  
Emil Schumacher , Stále maluji svůj obraz … 
 
Et in Arcadia ego Eugen von Kahler (1882-1911) 
 
Jaroslav Kovář (1936-2001) 
 
Katagami ze sbírek Západočeského muzea v Plzni 
 
Artur Scheiner a secesní pohádková ilustrace 
 
 
Ohlašovací povinnost spojená s vydáním  publikace a její 

prezentace v knižních novinkách byla zajištěna. 

Katalogům přiděleno číslo ISBN 

 

V roce 2006 se galerie odborně a finančně podílela  na 

vydání katalogů: 

 

  
 
Já su stěhovavý pták (v kooperaci s Muzeem umění v Olomouci) 
 



IV. Nevýstavní  činnost 
 

1. Program Hudba a výtvarné dílo 

V roce 2006 byly v hlavní budově galerie uvedeny následující komorní koncerty, které 
byly koncipovány jako součást instalované výstavy.  Rozsah koncertu v časovém 
rozmezí 45- 60 minut,  repertoár  vybírán s přihlédnutím k tématu a obsahu té které 
výstavy.    
 
únor 
Olga Černá – mezzosoprán 
František Kůda - klavír 
(Ervin Schulhoff – Tři písně op. 15, Lidové písně z Těšínska, Bohuslav Martinů – Dvě 
balady,  Čtyři písně na lidovou poezii, Gustav Mahler – Erinnerung, Lob des hohen 
Verstandes) 
 

 
 
 
 
duben 
Josef Vejvoda Trio 
(Ondřej Štajnochr – kontrabas, Josef 
Vejvoda – bicí, Kryštof Marek – klavír)  
Advent blues, Old Time, Flavour of 
Time, One Minute Dance, Rondo, I am 
Familiar with You, Ahimsa, 
Understanding, Super Jet) 
 
 
 
 
 



červenec 
Petra Kohoutová – mezzosporán 
Rudolf Měřinský – liuto attiorbato 
(písně sefardských židů) 
 

 
 
 
 
listopad 
Jan Adamus – hoboj, anglický roh 
Květa Novotná – klavír 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Program Ars Musicae (velké koncerty v kostele sv. Kláry)  
 
duben   
Velikonoční koncert –  Schola Gegoriana Pragensis 
Soubor v sestavě Hasen el-Dunia, Ondřej Maňour, Michal Medek, Martin Prokeš, 
Stanislav Předota, Marek Šulc, Matouš Vlčinský pod uměleckým vedením Davida Ebena. 
Program: Gregoriánské chorály Boží majestát, Boží narození, Maria, královna a 
pomocnice, Světci před Božím soudem. 
 

 
 
 

 
 
 



červen    
Praga Camerata pod vedením Pavla Hůly 
Sólisté: P. Hůla –housle, Lucie Sedláková Hůlová – housle, Zbyněk cícha- klarinet, Hana 
Müllerová Jouzová – hrafa, Zdeněk Zdeněk – klavír, Pavel Nejtek – kontrabas. 
Program: G.F. Händel, J. Mysliveček, J.S. Bach, A. Copland, Z. Zdeněk, B. Britten. 
 

 
 
 
Foscarina (matiné) 
Veronika Manová – housle, Jakub Kydlíček – flétny, Jan Doležal – varhany. 
Program: J. van Eyck, J.S. Bach, J. Schop, T. Merula, M. Uccelinni, D. Castello, V. Esterle, 
G.P. Telemann, H. I. F. Biber, P. Heym. 
 
červenec 
Lilie – symbol lásky nebeské i pozemské 
Veronika Holliger-Jenšovská – zpěv, Martina Kolářová – varhany. 
Program: F. Liszt – Ave Maria, středověká antifona k Panně Marii, G. Frescobaldi – 
Toccata, italská středověká lauda k Panně Marii, P. Eben -  z Liturgických zpěvů, A. 
Michna z Otradovic – z Loutny české, A. Grandi – O quam tu pulchra es. 
 
říjen 
Koncert k státnímu svátku 28. října 
Zemlinského kvarteto František Souček 1. housle, Petr Střížek 2. housle, Petr Holman 
viola, Vladimír Fortin  violoncello. 
Program: J. Haydn – Smyčcový kvartet D dur op. 76/5, L. Janáček – Smyčcový kvartet č. 
2 „Listy důvěrné“, Antonín Dvořák – Smyčcový kvartet F moll op. 9. 
 
 
 
 
 
 



prosinec 
Vánoční koncert Gutta Musicae 
S.- Jányš – um. vedoucí, M. Matějková, V. Hoslová, B. Loblová – sprán, Š. Pýchová, M. 
Kaňková – alt, S. Mistr, J. Zedník – tenor, J. Holub, V. Barták – bas, L. Kaňka, K. Fišerová 
– housle, fiduly, G. Benešová – violoncello, fidula, L. Čechová – varhanní pozitiv. 
Program: Koledy středověké Evropy, Václav Adam Michna z Otradovic – Vánoční 
roztomilosti, Anonymus – Šarišské pastorely z Bardějova kolem 1750, Koledy 
evropských národů, Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční – Hej mistře! 
 
 

 
 
 

 
 



3. Program Večery v kavárně 

17. března 2006 
Beseda s hercem Jaroslavem Duškem o divadle a filmu. 
 

 
 
 
 
26. října 2006 
Beseda s významnou představitelkou tzv. humanistické fotografie Danou Kyndrovou 
(př. cyklus Mezi vdechnutím a vydechnutím), která čerpá své náměty také v zahraničí 
(Švýcarsko, Rusko, Velká Británie, Podkarpatská Rus). 
 

 
 



4. Program Svět výtvarného umění 

18. května 2006 
Petr Nikl – Zlatí hadi Zlatě kadí  
volné vystoupení výtvarníka, 
divadelníka a performera Petra 
Nikla v souvislosti s probíhající 
výstavou jeho ilustrační 
tvorby. 
 
 
 
 
 
 

 
 
29. června 2006 
Od věčného bronzu k dočasným dírám – umění a veřejný prostor 
Přednáška vědeckého pracovníka Českého muzea výtvarných umění v Praze Richarda 
Druryho, M.A. 
 
14. září 2006 
Eugen von Kahler a skupina Der Blaue Reiter 
Přednáška PhDr. Hany Rousové o díle pražského rodáka, malíře Eugena von Kahlera a 
jeho vztazích k proslulé německé expresionistické skupině Der Blaue Reiter, zejména 
pak k Wasiliji Kandinskému.  
 
 

 
 
 
 



5. Program Dětský přítel galerie 
V souvislosti s probíhající Krajinnou výstavou bez hranic Marktredwitz/Cheb bylo 
vyhlášeno  téma výstavy dětského výtvarného projevu – Krajina kolem nás, která jako 
součást krajinného projektu potrvá až do jeho závěru tj. do 24. září 2006. V letošním 

roce byly další práce dětí, 
které z důvodů omezeného 
výstavního prostoru 
nemohly být v galerii 
instalovány, umístěny také 
na nástěnkách ve vstupních 
halách Městského úřadu 
v Chebu jako volné 
pokračování výstavy. Stejně 
jako v každém 
předcházejícím ročníku 
byly vítězné práce žáků 
oceněny věcnými dary. 

 
31. května 2006 byl pro děti z mateřských a nižších ročníků základních škol připravený 
a úspěšně realizovaný program k oslavě Mezinárodního dne dětí.  
 
6. Spolupráce se školami 

leden – prosinec   
Pravidelný vzdělávací cyklus pro základní a střední školy  
Podle harmonogramu navštívilo chebskou galerii celkem 164 skupin školní mládeže ze 
základních škol v Chebu, Sokolově, Karlových Varech, Hazlově, Aši a Skalné, 9 skupin 
středních škol a 2 skupiny dětí z mateřských škol. 
 
leden – červen 
Uměním k poznání 
V roce 2006 byla připravena komponovaná pásma s doplňující doprovodnou částí: 

 
Zhudebněné velikonoce 
MgA. M. Kolářová varhany, V. Jenšovská zpěv.  
Doprovodné slovo k liturgické části pořadu P.  Hruška. 
 
 
 
 
 
 
 



Nebojte se koncertu 
MgA. M. Kolářová varhany, Karl Immeroll, Nina Hlava ukázky pantomimy. 
 
 

 
 
 
Cesta do Betléma 
MgA. Kolářová varhany, V. Eichler hoboj, dudy, píšťaly, klarinet, saxofon. 
Komponované pořady navštívilo 400 studentů středních škol;  mnohonásobně vyšší 
zájem nebylo možné z kapacitních důvodů uspokojit. 
 

 
 
 



Galerie plná pohádek 
V prostorách kabinetu kresby a grafiky se děti scházely každou adventní sobotu 
v podvečer, aby si poslechly pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena  
v podání  herců Západočeského divadla v Chebu, Radmily Urbanové a Jindřicha Skopce, 
v prostředí  výstavy originálních pohádkových ilustrací  Artuše Scheinera. 
 

 
 
 
 
7. Návštěvnost 
Galerii výtvarného umění v Chebu navštívilo v roce 2006 celkem 21 198 návštěvníků -  
z toho 9012 platících. 
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