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I. ÚVOD 
V roce 2012 oslavila Galerie výtvarného umění v Chebu 50 let od svého založení. Této 
mimořádné příležitosti využila především k tomu, aby se prezentovala jako moderní a živá 
instituce, která ve svém vývoji směřuje neustále vpřed. Zásadní výzvou byla celková proměna 
výstavních prostor v prvním patře galerie a reinstalace stálé expozice moderního českého 
umění, tedy počin, který se jevil jako důstojná a přiměřená připomínka půlstoletí galerie. Na 
druhou stranu je třeba konstatovat, že nešlo o krok jednorázový a samoúčelný; galerie zde 
pokračovala v realizaci celkové koncepce, započaté v roce 2011 s horizontem ukončení 
v roce 2015. Jejím cílem je postupná proměna celé galerie, která se dosud nacházela 
v podstatě ve stavu určeném poslední rekonstrukcí na přelomu 60. a 70. let, tak aby 
odpovídala mezinárodním standardům současného muzea umění. Obnova výstavních 
prostorů prvního patra spočívala především v následujících krocích: kompletní renovace 
parket, nová paneláž (ta nám také umožnila elegantně vyřešit novou elektroinstalaci namísto 
té dosluhující bez nutnosti sekání do zdí), instalace moderního galerijního osvětlení, výměna 
žaluzií. Navíc v levé větší části expozice byla k výstavním prostorům přidána jedna místnost, 
kde se dříve nacházel depozitář, čímž expozice získala podobu uzavřeného okruhu (předtím 
se divák musel od konce vracet stejnou cestou). Velká část obrazů musela být nově 
přerámována a „osvobozena“ z nevhodných rámů, což spolu se speciálním  galerijním 
osvětlením umožnilo, že nyní je lze spatřit doslova „novýma očima“. Nová instalace sbírky 
moderního a současného umění připravená ve spolupráci s Centrem nových strategií 
Moravské galerie v Brně se zařadila mezi špičkové stálé expozice u nás. Jejími autory jsou 
historici umění Marcel Fišer a Ondřej Chrobák a architekt Miroslav Vavřina. V nové podobě 
expozice začíná v generaci českého kubismu, na opačné straně je dovedena až do 
současnosti. Novinkou je jedna místnost vyhrazená výstavám z depozitáře; prostor na 
chodbě je zase věnován expozici moderní architektury v Chebu, čímž expozice dostala lokální 
akcent. 
Druhou akcí vztahující se k výročí byla výstava zakladatele galerie Bojmíra Hutty, zároveň 
připomínající i 25 let od jeho smrti. Výstava byla uspořádána právě v nových prostorách 
„výstavy z depozitáře“ ve stálé expozici; limit drobnějšího prostoru byl vyvážen tím, že se 
skládala ze dvou částí a v polovině termínu se exponáty obměnily.  
Ve Velké galerii v druhém patře proběhly čtyři velké tříměsíční výstavní projekty (StartPoint, 
Miloš Jiránek, Michel Fingesten, Jiří David). Největší ohlas kritiky vzbudila výstava a 
monografie ke 100. výročí narození jednoho ze zakladatelů českého moderního umění 
Miloše Jiránka, připravená kurátorem Tomášem Winterem. V přízemí, v Malé galerii, 
zaměřené na umění mladší a střední generace tvůrců, probíhaly výstavy v dvouměsíčním 
rytmu. Dvě z výstav byly napojeny na jiné větší projekty: výstava Michala Škapy aka Trona 
byla součástí třetího ročníku festivalu Graffiti Boom, výstava Tommyho Hovika (Norsko) 
představila držitele ceny StartPoint, což je každoroční projekt prezentující nejlepší diplomové 
práce evropských akademií. V Malé galerii plánujeme i v budoucnosti výstavy zahraničních 
tvůrců – vedle držitele ceny StartPoint by to měli být i nejzajímavější umělci zejména 

z příhraničních regionů Německa; tato koncepce odpovídá poloze galerie v blízkosti hranic.    
V roce 2012 se po dvou letech podařilo navázat na tradici vědeckých sympozií Mezery 
v historii věnovaných českým Němcům, jež byla vždy doprovázena výstavou některého 
z umělců německé národnosti, který působil v Čechách. Nově bude sympozium pořádáno ve 
spolupráci s OG v Liberci, kde se bude střídavě konat. Dalším, již třetím ročníkem pokračoval 
festival Graffiti Boom, v jehož rámci vytvořil Tron na periferii Chebu další velkoformátové 
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graffiti (a navázal tak na Pointa a Maskera, kteří v Chebu pracovali v roce 2009, respektive 
2011).  
Zásadní součástí života galerie se od roku 2011 stala přednášková činnost. Také v r. 2012, 
takřka každou středu, se v galerii uskutečnila přednáška významného historika umění (R. 
Biegel, R. Švácha, P. Kováč). Přednášky jsou koncipovány vždy ve větších cyklech.  
V souvislosti s otevřením stálé expozice jsme pokračovali v akviziční činnosti, obnovené po 
několikaleté pauze v roce 2011. Galerie nakoupila díla 5 významných umělců – Václava 
Stratila, Vladimíra Skrepla, Jiřího Kovandy, Josefa Bolfa a Krištofa Kintery.  
Velkým úspěchem galerie bylo získání příspěvku z ministerského grantového programu na 
podporu celoroční výstavní činnosti. Vedle relativně vysoké částky, která nám opravdu 
zásadně pomohla v realizaci našeho výstavního programu, nás těší i to, že GAVU zde získala 
vůbec nejvíc bodů ze všech muzeí umění v rámci celé ČR. Galerie dále získala grantové 
prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti (sympozium Mezery v historii), ze 
Státního fondu kultury (výstava a monografie Václava Hejny) a od města Cheb (stálá 
expozice, festival Graffiti Boom). Festival Graffiti Boom podpořila i celá řada soukromých 
subjektů.  
 
II. ODBORNÁ ČINNOST 
 
Výstavní činnost 
 
Stálé expozice  
• České moderní umění (malířství, sochařství) - 1. patro radničního paláce (hlavní budova). 
Nová podoba stálé expozice českého moderního umění, Hlavní budova, I. Patro, Kurátoři: 
Marcel Fišer, Ondřej Chrobák, Architekt: Miroslav Vavřina, Grafika: Kolář – Kutálek. Po 
tříměsíční rekonstrukci byla ve středu 4. dubna slavnostně otevřena nová stálá expozice jako 
hlavní příspěvek galerie k 50. výročí jejího vzniku. V nové podobě začíná v generaci Osmy a 
Skupiny výtvarných umělců a na druhé straně je dovedena až do současnosti. Proměnou 
prošly výstavní prostory (nová paneláž a galerijní osvětlení, renovace parket), velká část děl 
byla přerámována. Expozice byla rozšířena o jeden sál přemístěním depozitáře, což nyní 
umožňuje sbírku procházet jako okruh, nově obsahuje sály věnované moderní architektuře v 
Chebu a výstavám ze sbírek. Proměna expozice se uskutečnila díky mimořádnému příspěvku 
zřizovatele galerie Karlovarského kraje a ve spolupráci s Centrem nových strategií (CENS) 
Moravské galerie v Brně. 
• Panel Opus magnum presentuje převážně jedno umělecké dílo mimořádných kvalit spolu 
se srovnávacím materiálem. 
• Gotické sochařství na Chebsku, Evropské malířství 17. a 18. století  - Interiér kostela sv. 
Kláry.  
• Proměnné výstavy ve stálé expozici - v nové instalaci stálé expozice moderního českého 
umění byl v dubnu 2012 vyhrazen jeden sál proměnným výstavám. Ve stálé expozici 
moderního českého umění v prvním patře je prezentován pouze nepatrný zlomek z bohatých 
sbírek galerie. Během její existence se v nich ocitla díla všech možných žánrů, stylů a kvality 
od autorů špičkové mezinárodní úrovně až po ty zapomenuté či regionální. Právě proto je 
v rámci expozice jeden sál vyhrazen pro malé výstavy z depozitáře, které by toto bohatství 
alespoň zčásti postupně představily. Vedle výstav monografických zaměřených na jednotlivé 
osobnosti či směry to budou i projekty, které budou založeny na zcela jiném výběrovém 
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principu a umožní, aby světlo světa po dlouhé době spatřila i díla, která se do žádné 
ucelenější kolence nevejdou. 
 
Výstavy 2012 
• StartPoint 2011, Velká galerie, Videoroom, 19. 1. - 25. 3. 2012, Kurátor: Pavel Vančát 
• Václav Boštík: Zakřivené pole, 1970, Opus magnum, 19. 1. - 25. 3. 2012, Kurátor: Marcel 
Fišer 
• Václav Girsa: Ice on Staircase, Malá galerie, 19. 1. - 18. 3. 2012, Kurátor: Ondřej Chrobák 
• Chrudoš Valoušek, Chrudošův mix, Muzeum Café a Galerie pod baobabem, 19. 1. - 25. 3. 
2012, Kurátor: Marcel Fišer 
• Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu, Velká galerie, 5. 4. - 17. 6. 2012, Kurátor: Tomáš 
Winter 
• Ondřej Maleček: In natura, Malá galerie, 17. 5 - 24. 6. 2012, Kurátor: Marcel Fišer 
• Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera, 1905, Opus magnum, 5. 4. - 17. 6. 2012, Kurátor: Petr 
Wittlich 
• Juraj Horváth, Ilustrace ke knize Sylvy Fischerové Egbérie a Olténie, Muzeum Café a Galerie 
pod baobabem, 5. 4. – 17. 6. 2012, Kurátor: Marcel Fišer 
• Vlasta Vostřebalová - Fischerová ve sbírce GAVU Cheb, Výstava ve stálé expozici, 5. 4. – 17. 
6. 2012  
• Počátkem může být nula, Videoroom, 5. 4. - 17. 6. 2012, Kurátorky: Terezie Nekvindová, 
Sláva Sobotovičová 
• Alena Anderlová: Haligali, Malá galerie, 22. 3 - 6. 5. 2012, Kurátor: Marcel Fišer 
• POD ŠIRÝM NEBEM, Výstava dětské kresby, 9. 5 - 17. 6. 2012 
• Michel Fingesten (1884-1943), Velká galerie, 28. 6.- 30. 9. 2012, Kurátor: Jan Placák 
• Richard Teschner: Loutka Kiai Ageng z představení Nawang Wulan, 1912, Opus magnum, 
28. 6.- 30. 9. 2012, Kurátor: Kurt Ifkovits 
• Michal Škapa a.k.a. TRON, Ode zdi ke zdi, Malá galerie, Videoroom, 1. 7 - 26. 8. 2012, 
Kurátor: Jiří Gordon  
• Bojmír Hutta (1920-1987), Výstava ve stálé expozici, 8. 9. – 30. 12. 2012 
• Tommy Hovik, Malá galerie, 30. 8 – 7. 10. 2012, Kurátor: Pavel Vančát 
• Jiří David, Pro a proti, Velká galerie, 11. 10. - 30. 12. 2012, Kurátor: Martin Dostál 
• Ondřej Kopal, Some[tajm], Malá galerie, 11. 10.– 30. 12. 2012, Kurátor: Martin Dostál  
• Jan Svoboda, Polovina VII, 1970, Opus magnum, 11. 10.-30. 12. 2012, Kurátor: Pavel Vančát 
• Alžběta Skálová, Pampe a Šinka, Muzeum Café a Galerie pod baobabem, 28. 6.- 30. 12. 
2012 
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Pohled do výstavy StartPoint 

     
Václav Boštík: Zakřivené pole 1970 
 

     
Václav Girsa: Ice on Staircase, Malá galerie 
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Slavnostní otevření výstav Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu ve Velké galerii, Jana Preislera ve formátu 
opus magnum a stálé expozice moderního českého umění v I. p.; pohledy do těchto expozic. 
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Ondřej Maleček: In natura, Malá galerie 

 
 

     
 

     
Juraj Horváth, Ilustrace ke knize Sylvy Fischerové Egbérie a Olténie, Muzeum Café a Galerie pod baobabem 
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Alžběta Skálová, Pampe a Šinka, Muzeum Café a Galerie pod baobabem 

 

 
Chrudoš Valoušek, Galerie pod baobabem 

 

       
 

         
Michel Fingesten (1884-1943), Velká galerie 
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Richard Teschner: Loutka Kiai Ageng z představení Nawang Wulan, 1912, Opus magnum. 
 

      
Michal Škapa a.k.a. TRON, Ode zdi ke zdi, Malá galerie 
 
 

     
 

        
Vernisáž Aleny Anderleové a pohled do výstavy v Malé galerii.   
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Bojmír Hutta (1920-1987), Výstava ve stálé expozici 

 

      
 

     
Tommy Hovik, Malá galerie 
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Jiří David, Pro a proti, Velká galerie, Kurátor Martin Dostál na prvním snímku. Jiří David (vlevo) společně 
s Ondřejem Kopalem 
 
 

      
Ondřej Kopal, Some[tajm], Malá galerie 
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Jan Svoboda, Polovina VII, 1970, Opus magnum 

 
 
Ediční činnost 
• Tommy Hovik, text: Pavel Vančát, anglická verze, vydala: Galerie výtvarného umění v 
Chebu ve spolupráci s nakladatelství Arbor vitae v roce 2012, ISBN 978-80-87395-04-2 
• Miloš Jiránek, Zápas o moderní malbu 1875 -1911, text: Tomáš Winter, vydala Galerie 
výtvarného umění v Chebu ve spolupráci s nakladatelství Arbor vitae 2012 
• K jednotlivým výstavám je pravidelně vydávána samostatná skládací brožura s odbornými 
texty a fotografiemi. Dále vždy kvartální program s uceleným rozvrhem na dané kvartální 
období.  
 
Přírůstky do sbírek 
 
Nákupy 2012  
•Václav Stratil, 1950, Červená hlava, 1985, černá a bílá tuš, barevné tuše, olej, papír, 140 × 
150 cm 
•Vladimír Skrepl, 1955, Bez názvu, 1985, disperzní barvy, latex, papír, 225 × 150 cm 
•Jiří Kovanda, 1953, Bez názvu I–IV, Koncept 1989, realizace 2012, 1/3, sůl, cukr, rohlík, 
magnetofonová kazeta, cihly, špendlíky 
•Josef Bolf, 1971, Autobus, 2007, vosk, olej a tuš na plátně, 108 × 165 cm,  
•Kryštof Kintera, 1973, Ressurection, 2012, koberec, epoxyd, beton, železná konstrukce, v. 
310 cm  
 

     
Jiří Kovanda, 1953 
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III. NEVÝSTAVNÍ KULTURNÍ ČINNOST 
 
Přednášky a besedy (Museum Café 17.00) 
• Marcel Fišer, Výtvarná sympozia v 60. letech, přednáška spojená s výstavou Václava 
Boštíka, 11. ledna 
•Rostislav Švácha, Mies van der Rohe, 25. ledna 
•Richard Biegel, Baroko v Itálii, Z cyklu Dějiny barokní architektury, 1. února 
•Zbyněk Černý: Karl Wilfert ml., Z cyklu Chebští sochaři první poloviny 20. století, 9. února 
•Richard Biegel: Baroko v Čechách, Z cyklu Dějiny barokní architektury, 15. února  
•Peter Kováč: Leonardo da Vinci, Dáma s hranostajem, Z cyklu Obrazy rané renesance 22. února 
•Peter Kováč: Hans Memling, Poslední soud, Z cyklu Obrazy rané renesance, 7. března 
•Petr Burian / DaM, Z cyklu Současná architektura pohledem tvůrců, 14. března 
•Alena Šrámková, Z cyklu Současná architektura pohledem tvůrců, 28. března 
•Pavel Vančát: Miroslav Tichý, Z cyklu Osobnosti české fotografie, 11. dubna 
•Tomáš Winter, Komentovaná prohlídka výstavy Miloše Jiránka, 18. dubna 
•Peter Kováč, Veit Stoss, Z cyklu Umění pozdní gotiky a rané renesance, 25. dubna 
•Pavel Vančát: Jan Svoboda, Z cyklu Osobnosti české fotografie, 2. května 
•Michala Frank Barnová: Vlasta Vostřebalová-Fischerová, Doprovodná přednáška k výstavě 
ve stálé expozici, 23. května 
•Richard Biegel, Baroko v Čechách II, Z cyklu Dějiny barokní architektury, 30. května 
•Rostislav Švácha, Louis Kahn, 19. září 
•Richard Biegel, Architektura pozdního baroka a klasicismu v Čechách, Z cyklu Dějiny barokní 
architektury, 26. září 
•Michaela Ottová, Umění gotiky v Čechách I, 3. října 
•Michaela Ottová, Umění gotiky v Čechách II, 17. října 
•Ondřej Císler (Současná architektura pohledem tvůrců), 24. října 
•Michaela Ottová, Umění gotiky v Čechách III, 31. října 
•Richard Biegel, Architektura 19. století, 7. listopadu 
•Projektil (z cyklu Současná architektura pohledem tvůrců), 14. listopadu 
•Michaela Ottová, "Umění gotiky v Čecháchí" 28. listopadu (namísto Hájka) 
•Daniela Kramerová: Světová výstava Expo 58 v Bruselu a bruselský styl II, 5. prosince 
 
Sympozia, konference  
• Mezery v historii / umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a 
židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945, 27. a 28. června 2012 
• Konference u příležitosti vernisáže 2. části výstavy Bojmíra Hutty, Jan Edl (SOA Tachov): 
Továrna na dřevěné hračky Bojko na Přimdě – epizoda z mládí B. Hutty, Marcel Fišer (GAVU 
Cheb): B. Hutta jako ředitel chebské galerie, Zbyněk Černý (Muzeum Cheb): Chebské motivy 
v díle B. Hutty, , Středa 12. 9. 2012 
• Vzpomínkový večer na Bojmíra Huttu, na podnět několika lidí, kteří se s B. Huttou osobně 
znali a rádi by se o své vzpomínky na tuto výraznou osobnost chebského kulturního život 
podělili i s ostatními, galerie na závěr výstavy připravila vzpomínkový večer, 12. prosince 
2012 
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Koncerty v kostele sv. Kláry  
• Slavnostní koncert k 50. výročí galerie v podání Gabriely Eibenové (soprán), Floriana 
Deutera (barokní housle), Jana Čižmáře (loutna, teorba) a Adama Viktory (varhany), Kostel 
sv. Kláry 6. června 2012  
• Vánoční koncert, kostel Sv. Kláry, 19. prosince 2012 
 

     
Slavnostní koncert k 50. výročí galerie 

 

     
Vánoční koncert 

 
Akce 
• Graffiti Boom 03 - třetí ročník akce věnované umělcům i veřejnosti, 25. 6 - 1. 7. 2012 
• Výstava dětské kresby s vyhodnocením nejlepších prací, hlavní budova galerie, 9. května 
2012 
• Adventní pohádkové čtení, hlavní budova galerie 1., 8., 15. a 22. prosince 
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Graffiti Boom 03. Výmalba fasády školy 1. ZŠ na Skalce a malby v objektu areálu garáží Dragoun.   
 
 

        
 

     
Vernisáž s předávání cen vítězům a výstava dětské kresby POD ŠIRÝM NEBEM.   

  
Programy pro veřejnost 
•Pravidelný vzdělávací cyklus pro základní a střední školy. Galerie nabízí školám doprovodné 
programy, které žákům interaktivní formou zprostředkovávají právě probíhající výstavy.  
•Komentovaná prohlídka probíhajících výstav - každou středu v 16.00 se v galerii uskuteční 
prohlídka s výkladem historika umění. 
•Animační programy pro děti - souběžně s komentovanou prohlídkou probíhá ve stejném 
termínu, tj. každou středu od 16.00, program pro děti. Dětí se ujme zkušená lektorka, která 
pro ně přichystala zhruba 45 minutový program k právě probíhajícím výstavám. 
• Art & English – každé úterý od 14.30, tvůrčí dílna pro nejmenší zprostředkovává umění 
hravou formou v anglickém jazyce.   
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• Dětský koutek / Galerie pod baobabem - Ve druhém patře galerie vznikl nový prostor 
určený především dětem. Mohou nejen samy tvořit, ale také volně listovat v krásných 
knihách z produkce nakladatelství 
Baobab. Tento prostor postupně zaplňují nástěnné malby a artefakty kmenových výtvarníků 
Baobabu a dětský koutek tak dostává rozměr skutečné galerie. 
 
Ostatní 
• Dokončena nová podoba stálé expozice 
• V roce 2012 nadále probíhala v kostele sv. Kláry komponovaná pásma pro středoškolskou 
mládež  
 
 
 
IV. NÁVŠTĚVNOST 
 
V roce 2011 bylo nově nastaveno vstupné a jeho evidence v GAVU Cheb. Dříve dostal jeden 
návštěvník tři vstupenky, protože na každou výstavu v jednotlivých patrech  galerie byla 
zvláštní vstupenka (většinou probíhaly zároveň tři různé výstavy – po patrech). Tím se stalo, 
že ve statistice návštěvnosti byl jeden návštěvník zaevidován třikrát. Statistický údaj byl 
proto v minulých letech značně zkreslený. Rok 2012 je již srovnatelný s rokem 2011.  
Mírně snížená návštěvnost v roce 2012 je způsobená rekonstrukcí  1.patra výstavních prostor 
v hlavní budově galerie v 1. čtvrtletí 2012 (investiční akce „Paneláž a osvětlení výstavních 
prostor“). Další skutečností, která ovlivnila návštěvnost galerie, je to, že výstavní síň 
v bývalém kostele sv. Kláry byla, oproti letům minulým, otevřena pouze od dubna 2012 do 
října 2012. 
 

Rok Celkem návštěvníků Platící návštěvníci 

2008 19 071 8 374 

2009 12 349 5 410 

2010 13 154 8 194 

2011 8 687 5 851 

2012 8 082 5 113 

 
 
V. PERSONALISTIKA V ROCE 2012 
 
Personální složení ke konci roku 2012 odpovídalo organizačnímu řádu galerie vydanému dne 
5. září 2011 a platnému od 1. října 2011. V průběhu roku 2012 jeden zaměstnanec ukončil 
pracovní poměr výpovědí.  Tuto pracovní pozici jsme obsadili pracovnicí na dobu určitou, na 
výpomoc v době dovolených kmenových pracovníků galerie. V roce 2011 došlo k výraznému 
snížení stavu zaměstnanců. Tato situace pokračovala i v roce 2012 (viz výše) a ke konci roku 
byl stabilizován pracovní kolektiv v následujícím schématu. Takto malý kolektiv 11 
zaměstnanců musí vynakládat zvýšené úsilí, aby kvalitativně neutrpělo základní poslání 
galerie. 
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Organizační schéma Galerie výtvarného umění v Chebu – stav ke konci roku 2012 
 

I. Úsek ředitele 
Ředitel organizace – Mgr. Marcel Fišer, +420 722 793 603, marcelfiser@gmail.com  
Asistentka ředitele , produkční – PhDr. Martina Churá, +420 354 422 450, info@gavu.cz 

II. Ekonomicko – provozní oddělení  
Vedoucí oddělení a zástupce ředitele – Bc. Věra Karasová, vera.karasova@gavu.cz, 
Hlavní účetní – Jana Tomášová, +420 354 422 450, jana.tomasova@gavu.cz 
Referent majetkové správy a pokladník – Miloslav Strnad, miloslav.strnad@gavu.cz 
Uklizečka (úv. 0,375) – Iveta Pápešová 
Vedoucí průvodce,  pokladník, obsluha baru – Karolína Dražanová, pokladna@gavu.cz                
Průvodce, pokladník, obsluha baru – Iveta Pápešová, Šárka Fuksíková 
 
III. Odborné oddělení 
Vedoucí oddělení a kurátor – Bc. Jiří Gordon, jiri.gordon@gavu.cz, odborne@gavu.cz  
Pedagog volného času – Veronika Lochmanová, veronika.lochmanova@gavu.cz  
Výstavář a údržbář – František Kokstein  
 
Kontaktní údaje 
Galerie výtvarného umění v Chebu 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16 
350 46 Cheb 
telefon: +420 354 422 450 
fax: +420 354 422 163 
www.gavu.cz, e-mail: info@gavu.cz 
 
 
VI. EKONOMIKA A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 
 
V roce 2012 hospodařila galerie především s neinvestičním příspěvkem na činnost od svého 
zřizovatele Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále s finančními prostředky z vlastní 
činnosti.  
 
Na základě schváleného rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 usnesením Zastupitelstva 
Karlovarského kraje č. ZK 329/12/11 byl schválen i finanční vztah kraje k rozpočtu galerie na 
rok 2012, který je tvořen těmito ukazateli: 
 

U K A Z A T E L K č 

Neinvestiční příspěvek na činnost      8 247 000 

Odvod z investičního fondu 543 000 

Dotace do investičního fondu 960 000 

Odpisový plán 543 000 

Výnosy 9 800  000 

Náklady 9 800 000 

  Z toho: mzdové náklady 3 540 000 

Výsledek hospodaření 0 

mailto:marcelfiser@gmail.com
mailto:info@gavu.cz
mailto:vera.karasova@gavu.cz
mailto:jana.tomasova@gavu.cz
mailto:miloslav.strnad@gavu.cz
mailto:jiri.gordon@gavu.cz
mailto:odborne@gavu.cz
mailto:veronika.lochmanova@gavu.cz
http://www.gavu.cz/
mailto:info@gavu.cz


 19 

Mimo schválený rozpočet se galerii podařilo v roce 2012 získat z rozpočtu Města Chebu 
finanční příspěvek na podporu kulturních akcí: 

1. „GRAFFITI  BOOM  vol. 3“ ve výši 20 000 Kč. 
2. „Stálá sbírka“ ve výši 36 500 Kč 
3. Odborná neperiodická publikace - "Tomáš Winter:  Miloš Jiránek (1875 - 1911)“  ve 

výši Kč  30 000       
Z rozpočtu Ministerstva kultury ČR se podařilo v roce 2012 získat finanční příspěvek na: 

1. Celoroční činnost ve výši 300 000 Kč 
2. Odborná neperiodická publikace - "Tomáš Winter:  Miloš Jiránek (1875 - 1911)“  ve 

výši Kč 200 000  
Z rozpočtu Česko-německého fondu budoucnosti se v roce 2012 podařilo získat příspěvek na 
konání sympozia „Mezery v historii“ ve výši 45 000 Kč. 
 
V roce 2012 žádala galerie zřizovatele o jednu rozpočtovou změnu a to o převod 41 800 Kč 
z rezervního fondu do fondu investičního na koupi sbírkových exponátů. Rada Karlovarského 
kraje usnesením č. 607/06/12 ze dne 18. 6. 2012 tuto změnu schválila.  
V rozpočtu roku 2012 bylo také zapojeno čerpání rezervního fondu ve výši 100 000,-- Kč na 
další rozvoj organizace. Díky finanční kázni a snaze galerie o úsporu nákladů, byl rezervní 
fond použit pouze ve výši cca 50 tis.Kč.  
 
Hospodaření za hodnocený rok 2012 bylo ukončeno kladným hospodářským výsledkem 
(ziskem)  ve výši 30 717,40 Kč. Tento hospodářský výsledek je pokryt i finančními zdroji a 
galerie navrhuje  o tento hospodářský výsledek navýšit rezervní fond.  
 
Údaje o hospodaření za rok 2012  
 

 N Á K L A D Y    

Účet Název účtu 
Rozpočet  

2012 
Skutečnost 

2012 
Index 

% 

501 Spotřeba materiálu 1 163 000 1 036 226,32 89,10 

502 Spotřeba energie 900 000 839 288,47 93,25 

511 Opravy a udržování 970 000 1 014 721,25 104,61 

512 Cestovné 60 000 44 525,37 74,21 

513 Náklady na reprezentaci 30 000 25 785,50 85,95 

518 Ostatní služby 1 138 500 1 162 795,24 102,13 

521 Mzdové náklady 3 540 000 3 428 933,00 96,86 

524 Zákonné sociální pojištění 1 155 000 1 122 017,00 97,14 

525 Jiné sociální pojištění 10 000 9 240,00 92,40 

527 Zákonné sociální náklady 117 000 95 702,41 81,80 

544 Prodaný materiál 80 000 124 752,90 155,94 

547 Škody 0 1 084,00 0 

549 Ostatní provozní náklady 400 000 530 287,27 132,57 

551 Odpisy celkem 543 000 543 486,14 100,09 

558 Náklady z dlouhodobého drobného majetku 325 000 389 736,00 119,92 

563 Kurzové ztráty 0 725,01 0 

5 C E L K E M   N Á K L A D Y 10 431 500 10 369 305,88 99,40 
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 V Ý N O S Y    

602 Tržby z prodeje služeb 153 000 119 790,00 78,29 

603 Výnosy z pronájmu 10 000 14 552,00 145,52 

644 Tržby z prodeje materiálu 80 000 147 580,00 184,48 

648 Čerpání fondů 1 060 000 1 014 825,00 95,74 

649 Ostatní provozní výnosy 250 000 224 558,90 89,82 

662 Úroky přijaté 0 217,38 0 

671 Výnosy z nároků na prostředky SR 545 000 545 000 100 

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 8 333 500 8 333 500,00 100 

6 C E L K E M    V Ý N O S Y 10 431 500 10 400 023,28 99,70 

     

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 30 717,40 0 

 
 
 
VII. KONTROLNÍ ČINNOST V ROCE 2012 
 
Vnitřní kontroly provedené v organizaci v roce 2012 
 
Na počátku každého kalendářního roku je organizací zpracován plán kontrolní činnosti pro 
daný rok, který je závazný a v průběhu roku  podle potřeby  doplňován. Kontrolní činnost  
galerie je  zaměřena zejména na hospodárné a účelné využívání finančních prostředků.  
S výsledky kontrolních zjištění je seznamován ředitel galerie, kontrolní zjištění  jsou 
vyhodnocována na poradách vedení galerie. V případě potřeby jsou přijímána opatření 
k odstranění možných rizik.  
 
Vnější kontroly provedené v organizaci v roce 2012 
 

1. Pro Úřad práce v Chebu byla dne 27.8. 2012 zpracována monitorovací karta, kterou 
Úřad práce zjišťuje a aktualizuje údaje pro analýzu situace na trhu práce v okrese 
Cheb. 

2. Dne 31.8.2012 byla provedena kontrola ke stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, inspektorkou Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody. Závěry 
(cituji): Pro pracoviště GAVU v Chebu jsou zpracovány interní předpisy v souladu 
s obecně závaznými ustanoveními a prováděny pravidelné roční prohlídky BOZP. Paní 
Bc. Věra Karasová za zaměstnavatele dbá na dodržování předpisů, zajišťuje veškeré 
revize a povinnosti zaměstnavatele BOZP ve spolupráci s firmou ESTO s.r.o. Cheb 
(OZO).  Rovněž agenda k revizím a vybavení pracoviště technickým a zdravotním 
zařízením ve smyslu BOZP je vedena bezchybně a přehledně. 

3. Dne 19. – 20. listopadu 2012 byla provedena Okresní správou sociálního zabezpečení 
v Chebu kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti za kontrolované období 1.8. 2010 až 31.10.2012. Závěrem byl 
výrok, že nedostatky nebyly zjištěny. 
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Veřejno-správní kontroly provedené v organizaci v roce 2012 
 

1. Zhodnocení vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace za rok 2012 bylo 
odborem kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeno formou dotazníku 
k 20.12.2012. 

2. Kontrola hospodaření s finančními prostředky 1.1.2011 – 31.12.2011, č.j. 102/KN/12-
1 byla odborem kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje zahájena 12.3.2012 a 
provedena v době od 12.3. 2012 do 2.4.2012. Kontrolní zjištění - nebyly shledány 
nedostatky.  

 
 
VIII. VÝHLED NA ROK 2013 
 
V roce 2013 bude galerie pokračovat v komplexní proměně prostorů hlavní budovy. Po 
dokončení prvního patra se tentokrát pozornost přesune do patra druhého, kde by postupně 
měly proběhnout analogické změny: nová paneláž a galerijní osvětlení, renovace parket, 
nové žaluzie a také přesun depozitáře, který umožní zvětšit výstavní prostory a uzavřít 
prohlídkový okruh. Protože přesun depozitáře a vložení paneláže zvětší výstavní prostory 
v levé, větší části na úroveň současného celého patra, nabízelo se do menší části situovat 
nějakou stálou expozici, aby se dramaticky nezvýšily náklady na výstavní činnost. Jako logický 
krok se nabízí přesun sbírky gotického umění, nyní „odložené“ v nevhodné instalaci 
v barokním kostel sv. Kláry, kde nás navíc zatěžují enormní náklady na vytápění ohromného 
prostru v zimním období. Přesun depozitáře zároveň volá po komplexním řešení této 
problematiky. Současný stav, kdy máme několik depozitářů na různých místech, z nichž ani 
jeden nesplňuje základní standardy, je dlouhodobě neudržitelný. Nové řešení spočívá ve 
zrušení dílny v přízemí, zaplněné nevyužitým materiálem a dlouhodobě nepoužívanými stroji, 
zčásti dokonce vyřazenými (funkční stroje budou přesunuty do suterénní zámečnické dílny); 
a ve vypovězení nájemní smlouvy s prodejnou rybářských potřeb. Vznikne tak souvislý sled 
prostorů, přístupný z kryté části průjezdu (ideální pro vstup a výstup uměleckých děl) i 
z vnitřku budovy (pro přístup personálu), dostatečně velký, aby zde mohl být umístěn síťový 
systém pro ukládání obrazů a zároveň i obslužné prostory pro přebírání uměleckých děl a 
jejich dokumentaci. 
Uvědomujeme si, že celá realizace je značně náročná a vyžaduje si více prostředků, než je 
v daném roce k dispozici; nicméně v roce 2013 by mělo dojít k první etapě tohoto 
komplexního řešení, spočívající v následujících krocích:  
a) obnova parket a instalace žaluzií v celém horním podlaží 
b) realizace stálé expozice v menší části (paneláž, osvětlení) 
c) vyklizení dílny a prodejny rybářství a přesun obrazů z depozitáře do těchto prázdných 
prostor 
d) propojení prostorů depozitáře s expozicí 
V roce 2014 by měla následovat instalace depozitárního mobiliáře a paneláže a nového 
galerijního osvětlení v levé části druhého patra.  
 

 
 


