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I. ÚVOD 

 
V roce 2010 se galerie rozhodla postupně modernizovat celou svou budovu tak, aby splňovala vysoké 
standardy muzejní prezentace. V roce 2010 jsme začali s kavárnou, v roce 2012 následovala stálá 
expozice moderního umění v prvním patře, v roce 2013 stálá expozice gotiky v patře druhém a 
konečně v roce 2014 hlavní výstavní prostor, tzv. Velká galerie. Tento proces byl v roce 2015 završen 
novou paneláží v tzv. Malé galerii, z níž se nyní stal čistý výstavní prostor, v němž vystavujeme 
převážně aktuální současné umění. Nyní už zbývají pouze prostory, které v současnosti přístupné 
nejsou, zejména prostor pro edukaci v podkrovní části druhého patra. 
Hlavní úsilí se však v roce 2015 přesunulo do sousední budovy, tzv. Schillerova domu, který galerie 
získala v roce 2014 do správy od města Chebu. Zde, z prostředků programu EU – ROP Severozápad a 
našeho zřizovatele Karlovarského kraje, vznikla nová pobočka galerie věnovaná designu a životnímu 
stylu s názvem Retromuseum. V jeho zadní části spojené se starou budovou jsou umístěny i nové 
moderní depozitáře. V rámci projektu byla celá budova renovována a vybavena výstavním 
mobiliářem, v závěrečných měsících roku následovalo budování expozic tak, aby muzeum mohlo být v 
únoru 2016 slavnostně otevřeno. V zadním traktu galerijního komplexu nás v roce 2016 čeká 
renovace dílen, které se nacházejí ve staré budově a přiléhají k novému depozitáři. Zde by mělo 
vzniknout moderní zázemí pro práci se sbírkami. 
Hlavní náplní galerie je prezentace umění, jak formou dvou stálých expozic, tak zejména 
prostřednictvím mnoha dočasných výstav. Dramaturgie se jako každoročně skládala ze čtyř velkých 
výstavních projektů ve Velké galerii, šesti menších výstav věnovaných současnému umění v Malé 
galerii a vedle toho několik menších projektů. První velká výstava věnovaná Stanislavu Divišovi 
zapadala do dlouhodobé koncepce představování „žijících klasiků“ (předtím J. Kovanda, V. Skrepl, J. 
David) a zároveň měla regionální akcent: prezentovala jeho rozsáhlý cyklus Zbytky inspirovaný 
vzorníky ašských textilek, na něž narazil v 90. letech na zdejším výtvarném sympoziu. Následoval velký 
uměleckohistorický projekt „Zastihla je noc“, věnovaný tvorbě českých výtvarníků ve Francii během 2. 
sv. války, následně reprízovaný v MG Brno, který by jednou z nejvýznamnějších událostí loňské 
výstavní sezóny v České republice. V létě proběhla monografická výstava k 100 letům od narození 
člena Skupiny 42 Karla Součka. A poslední velkou výstavou byly Obrazy Chebu, první shrnutí 
ikonografie města. Tuto výstavu, doprovázenou výpravnou monografií, galerie uspořádala v těsné 
spolupráci s Muzeem Cheb jako zatím nejzásadnější doklad spolupráce našich institucí. Výstava a 
kniha jsou zároveň dokladem toho, že galerie nezanedbává ani sféru publikační a badatelskou, které 
patří k základním oblastem činností každého muzea.    
V roce 2015 se dařilo pokračovat ve vysoké úrovni akviziční činnosti, kde je z minulých let nastavena 
základní sbírková strategie, kterou se nám daří naplňovat i díky vstřícnosti zřizovatele a pravidelnému 
přidělování finančních prostředků na tento účel.   
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II. ODBORNÁ ČINNOST 
 
Stálé expozice  
• ČESKÉ MODERNÍ UMĚNÍ - první patro radničního paláce. Expozice moderního a současného umění 
představuje vývoj českého umění od začátku 20. století do současnosti.  
• GOTIKA - mimořádná kolekce gotického sochařství je umístěná v pravém křídle druhého patra. 
• VÝSTAVY Z DEPOZITÁŘE – tematicky orientované proměnné výstavy umístěné v postranním sále   
   stálé expozice českého moderního umění prezentují výběr z množství děl uchovávaných   
   v depozitářích galerie. 
 
Výstavy 2015 
 
Velká galerie  
• Stanislav Diviš, Zbytky, 22. 1. – 22. 3. 2015, Kurátor: Marek Pokorný 
• Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1939 – 1945, 2. 4. - 28. 6. 2015 (výstava o týden  
   prodloužena), Kurátorka: Anna Pravdová 
• Karel Souček (1915-1982), 11. 7. - 27. 9. 2015, Kurátor: Pavel Štěpánek 
• Obrazy Chebu - Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století 
   Ve spolupráci s Muzeem v Chebu, Kurátoři: Marcel Fišer (GAVU Cheb), Michaela Bäumlová,  
   Zbyněk Černý (Muzeum Cheb), 9. 10. 2015 - 3. 1. 2016 
 
Malá galerie 
• Lumír Hladík, Matyáš Chochola, Teleprezence benzínového mága digitálního věku a jeho kuny  
   se zelenohnědým hávem pod chrámem nebes v době pozdního luní, 22. 1. - 15. 3. 2015 
   Kurátor: Jan Kratochvil 
• Ondřej Basjuk, Díra ve vzduchu, 19. 3. - 3. 5. 2015, Kurátor: Radek Wohlmuth 
• Jiří Franta, David Böhm: Půlka kapra, žena ve žlutém, výčep a květiny, 7. 5. - 21. 6. 2015 
   Kurátor: Ondřej Chrobák 
• OBIC, X-DOG - X – BOB, 27. 6. - 23. 8. 2015, Kurátor: Jiří Gordon 
• STARTED 2015: residents of StartPoint Prize. Lisa - Marie Vlietstra, Barbora Kleinhamplová,  
    Martin Hrubý, 27. 8. - 4. 10. 2015, Kurátor: Marcel Fišer, Pavel Vančát 
• Na obzoru město Cheb - Výstava dětských prací, 19. 12. 2015 - 6. 1. 2016, Kurátorka:  
   Veronika Lochmanová      
• Vendula Chalánková, DINO, 29. 10. - 16. 12. 2015, Kurátor: Radek Wohlmuth 
 
Výstavy z depozitáře 
• Informel a jeho přesahy, Kurátorka: Mahulena Nešlehová, 22. 1 - 26. 3 2015 
• Václav Špála ve sbírkách GAVU Cheb, 28. 4. - 6. 9. 2015, Kurátor: Marcel Fišer 
• Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, 10. 9. 2015 - 3. 1. 2016 
 
Opus magnum    
• F. X. Naske, Fotbalové utkání Angličanů se Slávií v Praze, 1905 Josef Koudelka, Na kopané, 1907, 
   2. 4. - 19. 7. 2015 (výstava prodlouženo o 14 dní), Kurátor: Tomáš Winter 
 • Jiří Kolář, Hommage a Baudelaire. Partitura zvukové básně, 1963, 11. 7. - 4. 10. 2015, 
    Kurátorka: Daniela Uher 
• Carl Thieme, Cosmorama Prahy, 1844, Kurátor: Adam Hnojil, 9. 10. 2015 - 10. 1. 2016 
 
Museum Café 
• David Böhm, Hlava v hlavě, 2. 4. - 27. 9. 2015, Kurátorka: Veronika Lochmanová 
• Martina Kupsová, Alžběta Zemanová (Ateliér NaPOLI): Papírové světy, Kurátorka:  
    Veronika Lochmanová, 9. 10. 2015 – 27. 3. 2016 
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Pohled do expozice výstavy Stanislava Diviše - Zbytky, inspirované historickými vzorníky látek z jedné zaniklých Ašských 
textilních továren, které byly právě v té době zachráněny pro sbírky muzea v Aši. Fascinující soubor tvoří několik stovek 
fasciklů nejrůznějších formátů, na jejichž stránky byly vlepovány odstřižky látek. Pro Diviše se staly podnětem rozsáhlého 
souboru obrazů, které reflektují složitou a zčásti i tragickou problematiku, připomínající bohatou průmyslovou historii 
města, která byla zdrojem jeho prosperity a identity, jež nenávratně zmizela, zčásti s odsunem Němců, zbytek pak v 90. 
letech s krizí textilního průmyslu.  

 

     
Výstavu dvou generačně odlišných umělců Lumíra Hladíka a Matyáše Chocholy doprovázely i venkovní akce.    

 

    
Ondřej Basjuk se představil výstavu s názvem „Díra ve vzduchu“ odkazující k letákovým balónům, využívaným v době 
studené války jako nosiče zpravodajských informací z demokratické zóny. Na jedné straně jde o prozaický popis stavu, kdy 
balón naplněný lehkým plynem vytváří reálnou mezeru ve vzdušné hmotě, na straně druhé o odkaz na „díru v systému“, 
kterou k nám přicházely informace ze svobodného světa.  
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Přestože se obrazy tváří, že jejich svět končí rámem, není to zdaleka pravda: v prostoru našeho vědomí mohou pokračovat 
do nekonečna. Názorně to na výstavě demonstrovali Jiří Franta a David Böhm v Malé galerii GAVU Cheb. 
 
 

     
Výstava v Malé galerii je součástí šestého ročníku festivalu Graffiti BOOM. Její název je kompilací nicků dvojice protagonistů, 
jejichž spřízněnost v poslední době vyústila v řadu společných realizací, především exteriérových velkoformátových maleb. 
Chebský projekt je ovšem založen na dílech daleko za hranicemi tradičního graffiti a také na kontrastu přístupů obou 
autorů, představujících zde svou malířskou (OBIC) a sochařskou (X DOG) tvorbu.  

 

        
Informální umění, zkráceně informel, bylo hlavním evropským uměleckým směrem po druhé světové válce. Termín 
vyjadřoval jednu z jeho základních charakteristik - absenci formy v tradičním smyslu (předpona in- zde představuje latinský 
zápor). Díla syrové estetiky chtěla postihnout primární existenci člověka, bezprostředně otiskovanou do matérie díla; 
ostatně informel je výtvarným ekvivalentem existencialismu v literatuře a filosofii. 
Ve sbírce GAVU Cheb je informel zastoupen velmi kvalitně a ve stálé expozici je mu věnován jeden sál, v němž zdaleka 
nemohou být představena všechna zásadní díla. Některá z nich nyní prezentujeme v rámci výstavy z depozitáře. V některých 
případech je naznačeno i další směřování klíčových autorů informelu v druhé půli 60. let. 
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Francie byla od poloviny devatenáctého století až do konce třicátých let století dvacátého vyhledávaným cílem českých 
výtvarných umělců. S historickým vývojem se povaha česko-francouzských vztahů měnila; za jejich zlatý věk je považováno 
období mezi dvěma světovými válkami, za jejich dočasný konec pak podpis mnichovské dohody. A právě období 
bezprostředně po ní  mapuje výstavní projekt „Zastihla je noc“. Čeští umělci ve Francii 1938–1945, představující tvorbu 
českých umělců, kteří se ocitli ve Francii v pohnuté době druhé světové války. Je to doba, kdy do Paříže z Československa 
přijíždí nová vlna umělců, ovšem ze zcela jiných důvodů než ty předchozí. Změnily se i priority umělců. Pro mnohé, i ty 
dosud apolitické, se tvorba stává prostředkem občanské angažovanosti a řada z nich na čas podřizuje svůj talent 
kolektivnímu zájmu. Většina z nich se zapojila aktivně do propagačních akcí, majících za cíl upozornit na tragický osud jejich 
země. Mezi zastoupenými autory jsou například Alén Diviš, Edita Hirshová (Tita), Adolf Hoffmeister, Fedor Löwenstein, Jiří 
Kars, František Matoušek, Antonín Pelc, Josef Šíma, Jan Zrzavý, Vítězslava Kaprálová a Bohuslav Martinů 

 

     
Karel Souček, od jehož narození uplyne letos sto let, je jednou z nejosobitějších postav umělecké generace, která nastoupila 
ve 40. letech. Po těžkých začátcích na Kladně se připojil ke slavné Skupině 42 s jejím programem zaměřeným na moderní 
svět a poezii města. Jakožto obyvatel dělnického Kladna pocházející ze skromných poměrů byl přímo uchvácen 
velkoměstským životem, jak jej symbolizovaly výkladní skříně obchodů, pasáže, průchody, jídelny, bufety či automaty, 
kavárny a kadeřnictví. Přestože vytvářel i obrazy na politicky oficiální témata, v určité době se překvapivě uchýlil k 
meditačním náboženským námětům, vznikajícím zdánlivě na okraji jeho díla. Dalším tématem procházejícím jeho tvorbou 
po mnoho let je postava Dona Quijota, v němž našel vděčné téma obecného lidského údělu ve světě.  

 
 
Ediční činnost /Knihy, které galerie vydala případně se na nich finančně nebo odborně podílela/ 

 
• Obrazy Chebu. Ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20. století 
   Text: Michaela Bäumlová, Zbyněk Černý, Marcel Fišer, Muzeum Cheb a Galerie výtvarného umění  
   v Chebu 2015, ISBN: 978-80-87395-18-9 (GAVU Cheb), rok vydání: 2015 

• Bilder von Eger. Ikonografie der Stadt von den ältesten Abbildungen bis ins 20. Jahrhundert 
   Text: Michaela Bäumlová, Zbyněk Černý, Marcel Fišer, Muzeum Cheb a Galerie výtvarného umění   
   v Chebu 2015, ISBN: 978-80-87395-21-9 (GAVU Cheb), německá verze, rok vydání: 2015 

• Lisa - Marie Vlietstra, Text: Ine Lamers, Nadace Arbor vitae a Galerie výtvarného umění v Chebu  
   ISBN: 978-80-87395-20-2, Rok vydání: 2015  
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Práce se sbírkami 
K standartní činnosti galerie patří zápůjčky uměleckých děl na rozličné výstavy doma i v zahraničí.  
U některých mimořádných exponátů, např. ze stálé expozice se podaří dohodnout podmínky, kdy 
absenci zapůjčeného díla nahradí jiný mimořádný exponát, jako tomu bylo např. u nádherného díla 
našeho největšího moderního malíře Františka Kupky Étude pour le Roman du Rose (Hledání 
zjednodušené formy) z jeho nejlepšího období. Obraz byl zapůjčen z Musea Kampa jako reciproční 
výpůjčka za obraz Toyen Opuštěné doupě, který byl prezentován na její retrospektivní výstavě v 
tomto muzeu do 3. ledna 2016. 
 

 
 
 
Přírůstky do sbírek 
Nákupy, dary /díla, která byla v roce 2015 řádně doplacena a trvale zařazena do sbírek/  
 
• O 755, Václav Girsa, Killers, 2008, akryl, plátno, 200x160cm, koupě  
• O 756, Vladimír Hanuš, Modré tělo krajiny, 2008, akryl, plátno, 105 x 130 cm, koupě 
• O 757, Stanislav Diviš, Zbytky č. 20, 1995/IX, akryl, plátno, 145 × 135 cm, koupě 
• K 514, Lumír Hladík, Blow – Rána, autentická tržná rána medvědí tlapou, papír, 930 x 575 mm, dar 
 
 
 
III. NEVÝSTAVNÍ KULTURNÍ ČINNOST 
 
Přednášky a besedy 
Marcel Fišer: Život a dílo Jiřího Trnky \\ Michael Zachař, Život a dílo Jindřicha Pruchy \\ Richard 
Biegel: Dějiny barokní architektury \\ Mahulena Nešlehová: Informel a jeho přesahy \\ Michaela 
Ottová, Umění doby Lucemburků III \\ Adam Hnojil: Evropský klasicismus \\ Marcel Fišer: Umění v 
Domažlicích \\ Richard Biegel: Dějiny barokní architektury \\ Michaela Ottová, Umění doby 
Lucemburků \\ Richard Biegel: Dějiny barokní architektury \\ Michaela Ottová, Umění doby 
Lucemburků \\ Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl \\ Adam Hnojil: Nazaréni \\ Michael 
Zachař: František Kaván \\ Richard Biegel: Dějiny barokní architektury \\ Michaela Ottová, Umění 
doby Lucemburků \\ Richard Biegel: Dějiny barokní architektury \\ Zbyněk Černý, Barokní malíř Eliáš 
Dollhopf \\ Michaela Ottová: Umění doby Lucemburků \\ Marcel Fišer: Václav Špála \\ Michal Zachař: 
Julius Mařák \\ Pavel Štěpánek, Martin Souček: Karel Souček \\ Michaela Ottová: Románské 
sochařství a malířství v Itálii \\ Adam Hnojil: Obraz jako iluzivní spektákl (o panoramatech a 
příbuzných žánrech) \\ Michael Zachař: Antonín Chittussi \\ Richard Biegel: Dějiny barokní 
architektury \\ Adam Hnojil, Veduty a vedutisté 19. století \\ Michaela Ottová, Románské a gotické 
umění v Itálii \\ Richard Biegel: Dějiny barokní architektury  
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Akce 
• Graffiti Boom 06 – šestý ročník akce věnované umělcům ulice, ale nejen jim, 27. 6. - 28. 6. 2015 
• Výstava Dětské kresby s vyhodnocením nejlepších prací, hlavní budova galerie, prosinec 2015 
• Adventní pohádkové čtení, hlavní budova galerie 28. 11, 5. 12, 12. 12, 19. 12. 2015 
• Podvečer v galerii doprovodný program k výstavě Obrazy Chebu - program: 15,00 výtvarná dílna 
   pro děti Domy, domky, domečky, 15,30 4. adventní pohádkové čtení s rozdáváním dárků a zpíváním 
  koled s flétnovým souborem ZUŠ v Chebu, 17,00 vernisáž výstavy dětských prací s názvem  
  Na obzoru město Cheb a ocenění vítězů soutěže, 18,00 Vánoční koncert ženského pěveckého 
  souboru při ZUŠ v Chebu s názvem Špalíček Cheb 
• Benefiční koncert ve prospěch dětského oddělení Nemocnice v Chebu, KKN a.s., 12. 12. 2015  
• Vyhlídková věž zpřístupněná veřejnosti v rámci chebských Vánočních trhů v prosinci 2015 
 

    
Ukázka dvou realizací s rozdílným přístupem v tvorbě jednotlivých účastníků akce Graffiti Boom 06 
 

     
Výstava dětské kresby s vyhodnocením nejlepších prací 
 

     
Vánoční koncert pěveckého sboru Koťata z 5. ZŠ Cheb 
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Programy pro děti a veřejnost 
Dětský koutek / Galerie pod baobabem ve druhém patře galerie 
vznikl jako prostor určený především dětem. Mohou zde samy 
tvořit, ale také volně listovat v krásných knihách z produkce 
nakladatelství Baobab. Místnost také postupně zaplňují nástěnné 
malby a artefakty kmenových výtvarníků Baobabu a dětský koutek 
tak dostává rozměr skutečné galerie.  
 
 
 
Nový přírůstek v dětském koutku GAVU Cheb. David Böhm to pojal jako 
"prodloužení" své výstavy Hlava v hlavě v muzejní kavárně. 

 
Edukační činnost 
Na výstavní činnost galerie přímo navazují edukační aktivity, jejichž cílem je připravovat v průběhu 
celého roku animace (galerijní programy) ušité jednotlivým výstavám a věkovým kategoriím na míru. 
Poutavou a srozumitelnou formou se tak daří více přiblížit tématu výstavy a záměru kurátora a 
zintenzivnit tak zážitek z někdy zdánlivě neuchopitelného tématu expozice. Animace mívají formu jak 
výtvarnou, tak i literární, hudební či dramatickou, např.:  
 

    
LODÍ NA CESTĚ ZA SVOBODOU – doprovodný program k výstavě Zastihla je noc 
Cílem doprovodného programu bylo přiblížit prostřednictvím obrazů, dobových filmových aktualit, fotografií i hudebních 
ukázek životní osudy několika českých umělců, kteří v době 2. světové války hledali azyl ve Francii. Ta sladká a překvapivá 
Francie! Výstava vypráví o jejich nejisté a pozoruhodné cestě za svobodou a o pocitech zrcadlících se v jejich dílech. Loď nás 
nakonec zavezla až do země zaslíbené, „Země našeho Já“. V ní hrály hlavní roli naše vzpomínky, myšlenky a sny a právě ony 
byly důležitou inspirací k vlastní tvorbě. 
 
 

     
HLAVOPEDIE ANEB S PRŮVODCEM DO VLASTNÍ HLAVY - doprovodný program k výstavě Hlava v hlavě 
O tom, jak funguje ona kulatá věc, kterou nosíme na krku, co všechno se o ní říká, jak důležitá je pro práci lékaře, detektiva i 
boxera a o tom, že je každý z nás jedinečným originálem, vypravuje doprovodný program pro žáky 1. – 4. tříd. V jeho závěru 
děti společnými silami vytváří portréty svých spolužáků. Z galerie si pak každý odnáší – řečeno slovy detektiva – svůj osobní 
identikit.  
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IV. NÁVŠTĚVNOST 
 
V roce 2015 se návštěvnost oproti roku 2014 mírně zvýšila (o 4,6 %), počet platících návštěvníků však 
vzrostl o skoro 17 %. 
 

Rok Celkem návštěvníků Platící návštěvníci 

2010 13 154 8 194 

2011 8 687 5 851 

2012 8 082 5 113 

2013 10 138 6 017 

2014 9 905 6 157 

2015 10 363 7 182 

 
 
V. PERSONALISTIKA V ROCE 2015 
 
Personální složení ke konci roku 2015 odpovídalo organizačnímu řádu galerie vydanému dne 5. září 
2011 a platnému od 1. října 2011 – tento organizační řád bude v roce 2016 aktualizován, s ohledem 
na nově vznikající Retromuseum v Chebu. V letošním roce byl přijat jeden pracovník do nově 
vznikajícího Retromusea a v roce 2016 bude přijato dalších 4 – 5 pracovníků. Činnost v Retromuseu 
bude zahájena 17. února 2016 a zaměstnanci budou přijímání postupně, kvůli úspoře mzdových 
prostředků.  
 
Organizační schéma Galerie výtvarného umění v Chebu – stav ke konci roku 2015 

 
I. Úsek ředitele 
Ředitel organizace – Mgr. Marcel Fišer PhD., +420 722 793 603, marcelfiser@gmail.com  
 
II. Ekonomicko – provozní oddělení  
Vedoucí oddělení a zástupce ředitele – Bc. Věra Karasová, vera.karasova@gavu.cz, 
Hlavní účetní – Jana Tomášová,  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, +420 604 802 800 jiri.gordon@gavu.cz,  
Pedagog volného času – Veronika Lochmanová, veronika.lochmanova@gavu.cz  
Výstavář a údržbář – František Kokstein, Jaromír Kazik  

 
Kontaktní údaje 
Galerie výtvarného umění v Chebu, p.o. Karlovarského kraje 
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb 
telefon: +420 354 422 450 
www.gavu.cz, e-mail: info@gavu.cz 
 
 
 
 
 

mailto:marcelfiser@gmail.com
mailto:vera.karasova@gavu.cz
mailto:jana.tomasova@gavu.cz
mailto:miloslav.strnad@gavu.cz
mailto:jiri.gordon@gavu.cz
mailto:veronika.lochmanova@gavu.cz
http://www.gavu.cz/
mailto:info@gavu.cz
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VI. EKONOMIKA A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015 

 
V roce 2015 hospodařila galerie především s neinvestičním příspěvkem na činnost od svého 
zřizovatele, Krajského úřadu Karlovarského kraje, s finančními prostředky z vlastní činnosti a 
získanými granty na konkrétní akce z rozpočtu Ministerstva kultury ČR a Města Chebu.  
 
Na základě schváleného rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015 usnesením Zastupitelstva 
Karlovarského kraje č. ZK 400/12/14 byl schválen i finanční vztah kraje k rozpočtu galerie na rok 2015, 
který je tvořen těmito ukazateli: 
 
 

U K A Z A T E L K č 

Neinvestiční příspěvek na činnost      8 872 000 

Odvod z investičního fondu  78 000 

Dotace do investičního fondu   450 000 

Odpisový plán  78 000 

Výnosy 9 348 000 

Náklady 9 348 000 

  Z toho: mzdové náklady 3 640 000 

Výsledek hospodaření 0 

 
 
Mimo schválený rozpočet se galerii podařilo v roce 2015 získat: 

- z rozpočtu Města Chebu finanční příspěvek na podporu kulturní akce „GRAFFITI BOOM   
vol. 6“ ve výši 20 000 Kč 

- z rozpočtu Ministerstva kultury ČR se podařilo v roce 2015 získat finanční příspěvek na: 
1. Celoroční činnost ve výši 450 000 Kč 
2. Výstavní projekt „Zastihla je noc“ ve výši 335 000 Kč 

- na investiční akci „Retromuseum Cheb“ z rozpočtu Karlovarského kraje návratnou finanční 
výpomoc ve výši 12 843 490,95, která bude pokryta z rozpočtu ROP Severozápad (85%), který 
spolufinancuje výše zmíněnou investiční akci a investiční příspěvek z rozpočtu KÚ KK ve výši 
3 231 251,50 

- z rozpočtu Karlovarského kraje navýšení příspěvku na provoz ve výši 147 000,- na osobní 
náklady vyplývající ze změněné platové tabulky od 1. 11. 2014, se kterým nebylo počítáno ve 
finančním plánu na rok 2015 (plán se tvořil v srpnu 2014) 

- navýšení odpisů DHM z transferu ve výši 142 400 Kč (zařazení Retromusea do používání) 
 

Od 1. listopadu 2015 byla změněna platová tabulka, podle které jsou odměňováni zaměstnanci 
GAVU.  Mzdové prostředky a příslušné další mzdové náklady byly navýšeny o cca 3 % v měsících 
listopad a prosinec 2015, což činilo 20 000 Kč. Tyto prostředky byly čerpány z fondu odměn.  
 
Výše uvedenými rozpočtovými změnami byl upraven rozpočet na rok 2015. 
 
V roce 2015 bylo hospodaření ukončeno kladným hospodářským výsledkem ve výši 238 966,73 Kč. 
Tento hospodářský výsledek je pokryt i finančními zdroji a vedení GAVU Cheb navrhuje hospodářský 
výsledek rozdělit do rezervního fondu ve výši 190 966,73 Kč a do fondu odměn ve výši 48 000,-- Kč . 
Hospodářským trendem GAVU Cheb je úspora nákladů a snaha o zvýšení příjmů, jak vlastních 
(vstupné, prodej publikací apod.), tak i získávání grantů a dotací na vybrané kulturní počiny.    
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Údaje o hospodaření za rok 2015 
 

 N Á K L A D Y    

Účet Název účtu Rozpočet  2015 Skutečnost 2015 Index % 

501 Spotřeba materiálu 1 460 000 1 025 546,79 88,11 

502 Spotřeba energie 850 000 876 126,00 87,45 

511 Opravy a udržování 380 000 492 742,92 105,37 

512 Cestovné 85 000 54 432,91 135,81 

513 Náklady na reprezentaci 60 000 57 721,00 105,72 

518 Ostatní služby 1 490 000 1 652 685,95 85,17 

521 Mzdové náklady 3 762 500 3 750 411,00 99,49 

524 Zákonné sociální pojištění 1 242 100 1 186 484,00 98,54 

525 Jiné sociální pojištění 11 000 9 771,00 88,88 

527 Zákonné sociální náklady 131 400 133 847,56 82,40 

528 Ostatní sociální náklady 0 2 000,00 - 

542 Jiné pokuty a penále 0 116,00 - 

544 Prodaný materiál 70 000 111 465,79 216,51 

549 Ostatní provozní náklady 400 000 315 486,19 94,08 

551 Odpisy celkem 220 400 220 319,00 93,58 

558 Náklady z dlouhodobého drobného majetku 300 000 242 882,50 199,78 

563 Kurzové ztráty 0 446,16 - 

5 C E L K E M   N Á K L A D Y 10 462 400 10 132 484,77 98,48 

     

 V Ý N O S Y    

602 Tržby z prodeje služeb 149 000 171 663,80 128,29 

603 Výnosy z pronájmu 1 000 1 200,00 120,00 

644 Tržby z prodeje materiálu 126 000 178  960,90 278,13 

648 Čerpání fondů 150 000 20 000,00 87,12 

649 Ostatní provozní výnosy 70 000 53 934,00 44,40 

672 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 966 400 9 945 692,80 100,00 

6 C E L K E M    V Ý N O S Y 10 462 400 10 371 451,50 99,89 

     

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - ZISK 0 238 966,73  
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VII. KONTROLNÍ ČINNOST V ROCE 2015 
 
Vnitřní kontroly provedené v organizaci v roce 2015 
 
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 2015 

 
Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla kontrolu plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného za období 11/2010 až 5/2015 – kontrolou nebyly zjištěny 
závady a nedostatky 
 
Okresní správa sociálního pojištění provedla kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti za období 11/2012 až 6/2015 – kontrolou nebyly zjištěny závady a nedostatky 

 
Veřejno-správní kontroly provedené v organizaci v roce 2015 
 
1. Dotazník z odboru kontroly na účinnost vnitřního kontrolního systému PO v roce 2015 - byl  
     odeslán zpět 23. 2. 2016. V organizaci nebyla zjištěna závažná pochybení. 
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VIII. OSTATNÍ 
 

Realizované proměny galerie – Retromuseum 

 

      

Začínáme s rekonstrukcí …                                                                   Objev historického kamenného portálu (vpravo) 

  

   

Nejprve vše rozbourat…   

    

Příprava na pokládání podlahového topení                                      Vznikající plastika na zdi v budoucím bistru 
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IX. VÝHLED NA ROK 2016 
 
V roce 2016 galerii čeká především rozběhnutí provozu Retromusea. Stavební práce se budou dotýkat 
prostoru bývalé dílny, kde v sousedství depozitáře vznikne zázemí pro manipulaci s díly. Zároveň nás 
čeká přestěhování obrazů do nového depozitáře. Dále bychom chtěli zpracovat projekt na renovaci 
půdního prostoru, kde se kdysi nacházel galerijní klub a nově by tu mělo vzniknout centrum pro práci 
s dětmi. Tento úkol se nepodařilo splnit v loňském roce. Ke čtyřem velkým výstavám v galerii nyní 
přibydou dva větší výstavní projekty v Retromuseu; všechny tyto výstavy mají potenciál stát se 
zásadními událostmi českého umění. Každá z nich by navíc měla být doprovázena publikačním 
výstupem. 

 
 
 


