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Představení organizace, vize
V roce 2013 se v galerii uskutečnilo velké množství akcí, které byly pro nás a doufáme, že i pro návštěvníky, velmi inspirativní a obohacující. Věřím, že mohu mluvit za celý kolektiv pracovníků galerie, že jsme měli            
a máme radost z naplňování naší vize galerie:
Chceme být živou, multifunkční, široce přístupnou institucí, aktivně podporující kulturní život v Kraji Vysočina. Profesionální odbornou službou vytvářející prostor pro poznání, inspiraci, umělecký prožitek, odpočinek i zábavu. Oporou pro uchovávání regionální identity v globálním kontextu.
Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního kulturního
dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi.
Příjemným místem, kde široká škála návštěvníků od nejmenších až po ty dříve narozené, nalezne obohacující
kulturní prožitek, odpočinek a inspiraci.
Příležitostí k setkání, komunikaci, nevšednímu zážitku, zamyšlení, poznání a rozvoji vlastní kreativity.
Místem, kam se každý bude rád vracet, s vědomím, že tu vždy nalezne něco, co mu za to bude stát.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak
6 000 uměleckých děl.
V budově na dolní části Masarykova náměstí je umístěna stálá expozice, která v obměnách představuje výběr z vlastních sbírek českého umění. Dále se tu konají  zejména výstavy zaměřené na umění devatenáctého
a první poloviny dvacátého století. Pozornost je tu věnována též regionální umělecké kultuře.
Výstavy v galerijní budově na Komenského ulici představují především moderní a současné umění, sídlí tu
také galerie Alternativa a stálá sbírka haptického sochařství. V budoucnu by tu měla vzniknout i galerie
zvukového umění.
Galerie pořádá též řadu doprovodných akcí: komentované prohlídky, přednášky, výtvarné a zážitkové dílny,
diskuse, besedy s umělci, hudební a divadelní představení či autorská čtení.
Galerie nabízí návštěvníkům také možnost konzultace v oblasti výtvarného umění, studium v rozsáhlé specializované knihovně, badatelům též možnost studia sbírkových předmětů.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
V roce 2013 se v galerii uskutečnilo velké množství akcí. V budově v dolní části Masarykova náměstí byla přístupná výstava, která v různých obměnách představovala to nejlepší, co galerie uchovává ve svých sbírkách.
V dolních patrech budovy pak byly pořádány výstavy zaměřené na starší umění, především pak devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Hlavní výstava v tomto prostoru trvala po celé léto, obrazy ze štětce
známého českého krajináře Antonína Hudečka byly do Jihlavy svezeny z galerií z celé republiky.
Velkou pozornost v této budově pak věnujeme také tomu zajímavému, co vzniká bezprostředně kolem nás,
nyní a tady, tedy v kraji Vysočina. V roce 2013 jsme tu měli možnost vidět výsledky tvůrčího sklářského
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sympozia, které proběhlo v roce 2012 v huti Karlov ležící poblíž Žďáru nad Sázavou. Počátkem roku jsme
zde ve spolupráci s galeriemi v Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě uspořádali výstavu s názvem
Vysočinské variace a na podzim jsme pak poskytli prostor, aby se zde mohla představit aktuální tvorba dvou
největších uměleckých sdružení na Vysočině. Nyní zde probíhá výstava obrazů a kreseb výrazné osobnosti
místní výtvarné kultury, pana Josefa Bulanta.
V druhé galerijní budově, která je na ulici Komenského, probíhají především výstavy současnějšího umění.
Své místo zde našla například výstava skupiny mladých výtvarníků s názvem Obr. či o trochu starších vrstevníků ze skupiny Natvrdlí. Významným počinem byla souborná výstava životního díla Václava Hejny, českého
autora minulého století, jehož význam přesáhl hranice této malé republiky. Věřím, že návštěvnicky příjemnou
byla výstava s názvem Moře! Proč tu není moře!, která byla nejen poprázdninovou vzpomínkou na dobu dovolených. Ke konci roku tu proběhla výstava Klubu konkretistů.
Výstavní prostory v přízemí této druhé budovy jsme vyhradili pro takzvanou galerii Alternativa, kde se snažíme prezentovat výstavní projekty, které vyhledávají nové formy a  způsoby komunikace s diváky. V roce 2013
zde byl velký prostor poskytnut originálním osobnostem z regionu.

• Přehled základních výstav
Budova Komenského 10:
Obr. na Vysočině — 7. 12. 2012 — 20. 1. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Martin Dostál
Návštěvnost v roce 2013: 114 osob
Nekonečné perspektivy. Krajina a veduty 19. Století ze sbírky Patrika Šimona — 7.2. — 28.4. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Patrik Šimon
Návštěvnost: 722 osob
Natvrdlí a Tvrdé — 16. 5. — 23. 6. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Rea Michalová
Návštěvnost: 323 osob
Hejna Václav (1914—1985). Barva a bytí — 27. 6. — 18.8. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě  ve spolupráci s GVU Cheb. Kurátor: Harald Tesan
Návštěvnost: 222 osob
Moře! Proč tu není moře! — 29.8. — 13.10. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost: 450 osob
Klub konkretistů a přátelé. 45 let poté — 19.11. 2013 — 9.2. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s KK3 Hradec Králové. Kurátor: Zbyněk Sedláček
Návštěvnost v roce 2013: 289 osob
Galerie Alternativa:
Výstava SUPŠ Helenín — 8.1. — 3.2. 2013
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Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SPUŠ Jihlava—Helenín.
Návštěvnost v roce 2013: 324 osob
Horyna — Misař — Sýkora — 21. 2. 2013 — 4. 4. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Jaroslav Grodl
Návštěvnost: 384 osob
Tužec — Ateliér Malby a ilustrace SUPŠ Jihlava—Helenín — 16. 5. — 2 .6. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost: 213 osob
Rasvád. Za pět — 6. 6. 2013 — 28. 7. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Petr Kovář
Návštěvnost: 248 osob
Pomalý Posun — 1. 8. 2013 — 29. 9. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Vít Kraus
Návštěvnost: 350 osob
Králové gerewolu z Nigeru — Lenka Klicperová — 1. 11. 2013 — 10. 11. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Akademií věd České republiky v rámci Týdne vědy a
techniky.
Návštěvnost: 40 osob
Helena Krotká. Vizuální transformace funerálního prostoru — 15. 11. 2013 — 5. 1. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Helena Krotká
Návštěvnost: 346 osob
Masarykovo náměstí 24:
JIŘÍ JUN — Hostem svého bytí — 13. 12. 2012 — 3. 2. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Aleš Seifert
Návštěvnost v roce 2013: 263 osob
Vysočinské variace — 21.2. — 7.4. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s GVU Havlíčkův Brod a Horáckou galerií. Kurátoři: Daniel
Novák, Josef Chalupa, Hana Nováková
Návštěvnost: 732 osob
Sklářské sympozium Vysočina 2012 — 21.2. — 7.4. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Horáckou galerií a Porta culturae. Kurátor: Josef Chalupa
Návštěvnost: 741 osob
Ostropa 2013 Jihlava — 18. 4. — 28. 4. 2013
Výstava uspořádaná OGV ve spolupráci s Klubem českých filatelistů. Kurátoři: Antonín Klein, Milan Licha
Návštěvnost: 1002 osob
Bosch Diesel — 7. 5. — 9. 6. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Bosch Jihlava.
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Návštěvnost: 319 osob
Antonín Hudeček — 24. 5. — 25. 8. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Mgr. Jana Bojanovská
Návštěvnost: 766 osob
Výtvarná Vysočina 2013 — 5.9. — 13. 10. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci SVUV Jihlava a KVUH Žďár nad Sázavou.
Návštěvnost: 475 osob
MFDF — výstava festivalových plakátů — 24.10. — 3.11. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost: 210 osob
Jiří Nováček — Transmisie — 24.10. — 3.11. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost: 266 osob
Josef Bulant — 8.11. 2013 — 9.2. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost v roce 2013: 684 osob
Paralelní — 8.11. — 1.12. 2013
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SPUŠ Jihlava—Helenín.
Návštěvnost: 432 osob
Zdá se, že to tak je. Ateliér malby a ilustrace SUPŠ Jihlava—Helenín — 5.12. 2013 — 9.2. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SPUŠ Jihlava—Helenín.
Návštěvnost: 294 osob

• Přehled stálých a dlouhodobých expozic
Hmatové sochařství — stálá expozice umění nevidomých autorů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě.
Návštěvnost: 703  osob
Ozvěny minulosti — Doteky krásna. Stálá expozice — od 13. 12. 2012
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Jana Bojanovská
Návštěvnost: 1581 osob

DOPROVODNÉ AKCE K VÝSTAVÁM A OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE
OGV byla již tradičně spolupořadatelem Muzejní a galerijní noci v Kraji Vysočina, v roce 2013 proběhla           
v součinnosti s Nocí kostelů 24. 5. V rámci projektu přeshraniční spolupráce Porta culturae se galerie podílela též na realizaci Dne otevřených ateliérů (5.—6. 10.).
Prostor OGV poskytla též pro pořádání seminářů festivalu amatérského divadla JID (14.—16. 3.) a pro festivalové středisko, a výstavu festivalových plakátů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF
Ji.hlava (23.—28. 10.).
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Galerie se podílela též na pořádání Dne otevřených památek v rámci dnů Evropského kulturního dědictví
(14. 9.).

• Edukační programy k výstavám, komentované prohlídky, přednášky
V roce 2013 proběhly v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě výtvarné animace a dílny pro mateřské, základní
a střední školy, dále pak pro dospělé zájemce a pro rodiny s dětmi.
Mateřským školám byla určena výtvarná dílna Barvy, barvy, barvičky, probíhající v jarních termínech. Dětem
byla přiblížena základní symbolika barev a měly možnost zjistit, jak barvy působí na lidskou psychiku.
Pro základní školy se v průběhu roku konaly animace a workshopy Poznáváme tvary hmatem (k výstavě
Hmatové sochařství), kde se mohli žáci seznámit se světem a tvorbou nevidomých lidí. Vyzkoušeli si poznávat
hmatem strukturu a tvary předmětů a věnovali se také modelování podle vlastního návrhu. Dalšími animacemi byly Skutečnost a iluze (k výstavě Jiří Jun), Tvary, barvy, obrazce (k výstavě OBR na Vysočině), Vysočinou
s fantazií (k výstavě Výtvarná Vysočina), kde žáci vnímali krajinu Vysočiny jiným pohledem a hledali v ní prvky, které jim dosud zůstaly utajeny. K výstavě Nekonečné perspektivy se vztahovala animace Snové krajiny,
ve které se účastníci přenesli do světa malířství 19. století, do krajin hradů a zřícenin a dozvěděli se o zvláštnostech umění této epochy. Žáci si pomocí vlastní tvorby zkusili s obrazy mistrů dále pracovat a obohatit je
o svůj osobitý náhled. K výstavě Antonín Hudeček Oblastní galerie Vysočiny nabízela animace Procházka
krajinou v rámu a Proměny krajiny Antonína Hudečka, rozdělené pro 1. a 2. stupeň základních škol. K výstavě
Moře! — Proč tu není moře! byla připravena animace s názvem Co nám skrývá moře? Děti se v ní zamyslely
nad mořem jako symbolem svobody a nekonečna. Následovala vlastní tvorba inspirovaná obrazem Ladislava Nováka „Mořské zjevení“ na téma podmořský svět. Poslední animace, které se pro základní školy konaly         
v roce 2013 a stále probíhají s přesahem do roku 2014 se vztahují k výstavě Ozvěny minulosti — doteky krásna a jsou rozděleny podle věku žáků — Vnímám, slyším, maluji a Svět přes kubistické brýle. Tyto akce hravým
způsobem rozvíjí fantazii a tvůrčí potenciál dětí. Kladou si za cíl nenáročnou formou přiblížit umění 20. století v jeho různorodých podobách. Žáci se také zamyslí nad vznikem kubismu a jeho hlavními představiteli.
Od začátku září 2013 probíhá animace Architektem napříč staletími, která se nevztahuje k žádné výstavě.
Účastníci si navrhnou originální stavbu, která v sobě skrývá prvky zcela odlišných budov postavených v různých dobách. Najdou pro ni také vhodné využití v prostředí Jihlavy nebo okolí. Součástí mnohých animací   
(i pro střední školy) jsou tematické pracovní listy.
Střední školy měly možnost navštívit animace Architektem napříč staletími, Poznáváme tvary hmatem (Hmatové sochařství), Proměny krajiny Antonína Hudečka (Antonín Hudeček), Skutečnost a iluze (Jiří Jun), Vysočinou s fantazií (Výtvarná Vysočiny) a nyní stále probíhající workshop Rozmanité podoby moderny ke stálé
expozici Ozvěny minulosti – doteky krásna, kde se seznamují s bohatou škálou uměleckých směrů tohoto
období. Jako u ostatních nabídek je součástí i této animace vlastní tvorba.
Mimo tyto aktivity určené výhradně pro školní skupiny galerie pořádala již tradičně Letní výtvarné kurzy pro
dospělé, které se konaly v dopoledních i odpoledních hodinách. Zájemci si zde mohli osvojit základy kresby
a malby podle různých předloh: zátiší, figura, portrét, tvorba v plenéru, malba podle reprodukce. Pro rodiny
s dětmi byly vyhrazeny Velikonoční výtvarná dílna a Vánoční výtvarná dílna. 24. května proběhla Galerijní
noc, jejíž součástí byla dílna pro širokou veřejnost vztahující se k výstavě Antonín Hudeček.
Ve spolupráci se Střední uměleckou školou grafickou Oblastní galerie Vysočiny pořádala každé květnové
úterý Studio dětské animace, které nabízelo možnost vyzkoušet si základy animace.
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• Přehled přednášek, besed, kulturně výchoných akcí, hudebních a divadelních představení
1. Divadelní přehlídka amatérů JID 20—12 s očima dokořán — 14. 3. — 16. 3. 2013 —  Komenského 10.
Návštěvnost: 60 osob.
2. Galerijní noc — 24. 5. 2013 — Komenského 10, Masarykovo náměstí 24.
Návštěvnost: 215 osob.
3. Den otevřených dveří památek — 14. 9. 2013 — Komenského 10, Masaryk. nám. 24.
Návštěvnost: 466 osob.
4. Dny otevřených ateliérů — 5. 10. a 6. 10. 2013 — Komenského 10, Masaryk. nám. 24.
Návštěvnost: 131 osob.
5. Mezinárodní festival dokumentárních filmů  23. — 28. 10. 2013 — Komenského 10.
Návštěvnost: 3 604 osob.
6. Zahájení Muzea a galerie na Vysočině on-line — 9. 10. 2013, Masarykovo nám. 24.
Návštěvnost: 79 osob.
7. Prohlídky historického interiéru — Komenského 10.
Návštěvnost: 328 osob.
8. Výtvarné kurzy pro mateřské, základní a střední školy — Komenského 10, Masarykovo náměstí 24.  
Návštěvnost: 773 osob.
9. Výtvarné kurzy pro dospělé – Komenského 10. a Masarykovo nám. 24.
Návštěvnost: 264 osob.
10. Studio dětské animace — březen—květen 2013, Masarykovo nám. 24.
Návštěvnost: 58 osob.
11. 4 koncerty ZUŠ Jihlava — únor—duben 2013 — Masarykovo nám. 24.
Návštěvnost: 512 osob.
12. Zasedání Porta culturae
Návštěvnost: 6 osob.

• Druh akce

• Počet (1. 1. — 31. 12. 2013)

Výstava

Termín

Návštěvnost

Jiří Jun

13. 12. 2012 — 3. 2. 2013

263 osob

Obr. na Vysočině

7. 12. 2012 — 20. 1. 2013

114 osob

Horyna — Misař — Sýkora

21. 2. 2013 — 4. 4. 2013

384 osob

Vysočinské variace

21. 2.2013 — 7. 4.2013

732 osob

Sklářské sympozium

21. 2.2013 — 7. 4.2013

741 osob

Ostropa 2013

18.4. 2013 — 28. 4. 2013

1 002 osob

Nekonečné perspektivy

7. 2. 2013 — 28. 4. 2013

722 osob
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• Druh akce

• Počet (1. 1. — 31. 12. 2013)

Výstava

Termín

Návštěvnost

SUPŠ Helenín

8. 1. 2013 — 3. 2. 2013

324 osob

Bosch Diesel

7. 5. 2013 — 9. 6. 2013

319 osob

Tužec

16. 5. 2013 — 2. 6. 2013

213 osob

Natvrdlí a Tvrdé

16. 5.2013 — 23. 6. 2013

323 osob

Antonín Hudeček

24. 5. 2013 — 25. 8. 2013

766 osob

Pomalý posun

1. 8. 2013 — 29. 9. 2013

350 osob

Václav Hejna

27. 6. 2013 — 18. 8. 2013

222 osob

Moře! Proč tu není moře!

29. 8. 2013 — 13. 10. 2013

450 osob

Výtvarná Vysočina 2013

5. 9. 2013 — 13. 10. 2013

475 osob

Jiří Nováček — Transmisie

24. 10. 2013 — 3. 11. 2013

266 osob

Výstava plakátů festivalů

24. 10. 2013 — 3. 11. 2013

210 osob

Králové gerewolu

1. 11. 2013 — 10. 11. 2013

40 osob

Paralelní

8. 11. 2013 — 1. 12. 2013

432 osob

Rasvád

6. 6. 2013 — 28. 7. 2013

248 osob

Josef Bulant

8. 11. 2013 — 9. 2. 2014

684 osob

Zdá se, že to tak je

5. 12. 2013 — 9. 2. 2014

294 osob

Klub konkretistů

5. 12. 2013 — 9. 2. 2014

289 osob

Helena Krotká

19. 11. 2013 — 9. 2. 2014

346 osob

Hmatové sochařství

1. 1.2013 — 19. 10. 2013

703 osob

Ozvěny minulosti

1. 1.2013 — 31. 12. 2013

1 581 osob

Návštěvnost výstav celkem

12 493 osob

Ostatní akce a návštěvy

7 082 osob

• CELKEM

19 575 osob

PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ ČINNOST
• Publikační činnost
V roce 2013 se galerie podílela na vydání tří publikací k pořádaným výstavám. První publikací byl rozsáhlý
katalog k výstavě Nekonečné perspektivy, kterou pro OGV připravoval Patrik Šimon. Druhým počinem bylo
vydání drobnějšího katalogu k výstavě Vysočinské variace, které připravila ve spolupráci s krajským úřadem
a Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě. Třetí publikací, na jejíž realizaci se OGV podílela byl katalog
k výstavě Václav Hejna s názvem Barva a bytí.
Galerie vydala též drobnou doprovodnou tiskovinu k vlastním autorským výstavám Antonín Hudeček                 
a Moře! Proč tu není moře.

• Prezentační činnost
Kurátorka galerie vystoupila s prezentací projektu RurArt Map na tématickém pecha kucha přednáškovém
semináři v Domě umění města Brna konaném 18. 4. 2013. Kurátorka galerie přenášela též 21. 5. 2013 na
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přednáškovém semináři pořádaném Vědeckovýzkumným pracovištěm Akademie výtvarných umění v Praze
na téma Mezi tvorbou a výrobou — Proměny umělecké práce s příspěvkem na téma Umělecký výzkum na
ekologickém poli. Aktuální metody dialogu a spolupráce v umění.

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST A PÉČE O SBÍRKY
K 31. 12. 2013 spravovala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 6 363 sbírkových předmětů.
Z toho:
1 253

obrazů

1 596

kreseb a příbuzných papírových děl

2 272

grafik

361

plastik

881

předmětů výstavní kolekce kreseb a grafik

• Invertarizace
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zkontrolovala v rámci dvou inventur v r. 2013 celkem 866 předmětů.
Inventarizace předmětů, které nebyly inventarizovány v období 1. 1. 2003 — 31. 12. 2012 — přírůstky
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zinventovala v r. 2013 v rámci plánovaných inventarizací v termínu             
30. 1. — 13. 2. 2013 68 předmětů, které nebyly inventarizovány v období 1. 1. 2003 — 31. 12. 2012 — přírůstky pro
dokončení desetileté inventarizace dle Zákona 122/2000 Sb.
V rámci inventarizace byla zkontrolována shoda evidenčního záznamu v počítačové databázi (případně
opraveny drobné chyby a překlepy v databázi) s inventarizovaným sbírkovým předmětem, zkontrolován        
a případně opraveny či doplněny údaje o stavu předmětu, signatuře, materiálu, technice, adjustaci a lokaci
předmětu
Inventarizace části podsbírky kresby a příbuzná papírová díla
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zinventovala v r. 2013 v rámci plánovaných inventarizací v termínu                
5. 3. — 31. 10. 2013 798 předmětů z podsbírky kresby a příbuzná papírová díla.
V rámci inventarizace byla zkontrolována shoda evidenčních záznamů v počítačové databázi (případně
opraveny drobné chyby a překlepy v databázi) s inventarizovaným sbírkovým předmětem, zkontrolovány
a případně opraveny či doplněny údaje o stavu předmětu, signatuře, materiálu, technice, adjustaci a lokaci
předmětu. U všech předmětů byly nově doplněny náměty a klíčová slova pro vyhledávání. Předměty, které
dosud neměly náhledovou fotografii v databázi, byly během inventury provizorně zfotografovány a fotografie byly doplněny do databáze.

• Restaurování a konzervování
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě nemá restaurátorskou dílnu a tudíž restaurování a konzervování předmětů řeší dodavatelsky. V r. 2013 byl zrestaurován 1 obraz a 1 grafický list:
O 803, Jan Kotík, V kanceláři, olej, plátno
G 837, Reynek Bohuslav, Sen, suchá jehla, monotyp, ruční papír
—9—

• Badatelské návštěvy
V roce 2013 bylo realizováno celkem 16 badatelských návštěv z toho 2 návštěvy byly realizovány fyzicky a ve
14 případech se jednalo o vyžádání elektronických informací.
Převaha vyžádání elektronických informací je nesporným kladem vzhledem k péči o tyto předměty. Badatelé
si již zvykli na získávání informací elektronicky bez fyzické manipulace s díly, která by tím trpěla, a vyžadují
buď zprostředkované informace elektronickou cestou přímo od zaměstnanců galerie, nebo si je sami vyhledávají v elektronickém katalogu sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě www.ogv.cz/promus, kde jsou
veřejnosti k dispozici informace o všech sbírkových předmětech.

• Digitální evidence sbírek
Zápis všech sbírkových předmětů do databáze DEMUS byl dokončen již v roce 2001. Již od konce r. 2012
postupně galerie testovala a přecházela na aktualizovaný systém Demus 10, jehož implementace byla dokončena v první čtvrtině r. 2013. V průběhu roku 2013 byly postupně doplňovány medailony autorů v tabulce Osobností o nově zjištěné informace a též byla část záznamů v tabulce Osobností sjednocena s údaji               
v Národních autoritách Národní Knihovny ČR a Registrem sbírek RG ČR, dále byla průběžně doplňována literatura vztahující se k jednotlivým sbírkovým předmětům a prezentacím, popisy předmětů, náměty, klíčová
slova, připojené naskenované dokumenty ve formátu .pdf a další údaje zjištěné při odborné práci. Demus 10
též eviduje veškeré pohyby sbírkových předmětů od nabytí přes zápůjčky, vystavení v expozicích, ošetření,
vydání ke zpracování v rámci instituce a další až po případné vyřazení ze sbírkového fondu. V průběhu inventarizace byly zhotoveny fotografické náhledy zinventovaných předmětů, které ještě nebyly zfotografovány.
Do databáze přibylo v r. 2013 143 digitálních náhledů sbírkových předmětů.

• Jiná prezentace sbírek
Sbírky jsou prezentovány v on line databázi sbírek na webu galerie www.ogv.cz/promus , kde jsou zpřístupněny široké veřejnosti.

• Realizované zápůjčky
V roce 2013 bylo realizováno celkem 24 zápůjček. Zapůjčeno bylo celkem 127 předmětů.
Z toho:
krátkodobých zápůjček  — 17, počet předmětů — 68
16 zápůjček bylo uskutečněno pro prezentační účely v tuzemsku a 1 zápůjčka na restaurování
dlouhodobých zápůjček — 8, počet předmětů — 60
krátkodobé zápůjčky:
5JG2012/15
Moravská galerie v Brně
výstava Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 784

Foltýn František

Statické a dynamické síly

1933
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5JG2013/02
Galerie hlavního města Prahy
výstava Radek Kratina
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

G 493

Kratina Radoslav

Krystaly

2.

G 494

Kratina Radoslav

Variační prvek C

1967

3.

G 1611

Kratina Radoslav

Variační prvek B

1967

4.

G 1929

Kratina Radoslav

bez názvu

(2.polovina 60.let)

5.

O 811

Kratina Radoslav

Popis mraku

5JG2013/03
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
výstava Vybraná výročí
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 44

Kosinka Josef

Most

2.

O 173

Kosinka Josef

Krajina z Vysočiny

3.

O 184

Krátký Bohumil

Tři dívky (akty)

4.

O 210

Kosinka Josef

Ulička z humen

5.

O 242

Krátký Bohumil

Zátiší s citrony

6.

O 256

Nejedlý Otakar

Lípa v květu

7.

O 433

Kuba Ludvík

Autoportrét

1938

8.

O 574

Kuba Ludvík

Žně na Hlinecku

1952

9.

O 680

Krátký Bohumil

Krajina

1960

10.

O 766

Matal Bohumír

Město a stroje

1945

11.

O 775

Matal Bohumír

Papírna

1945

12.

O 858

Krátký Bohumil

Oblak ptačího křiku

1967

13.

O 898

Kuba Ludvík

Zátiší s bramborami

14.

O 989

Nejedlý Otakar

Vysočina

15.

O 1232

Sychra Vladimír

Krátká na Vysočině

1956

16.

O 1256

Sychra Vladimír

Zahrada

1945

1957
1958

5JG2013/04
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
výstava Kamil Lhoták
č.

č. sb.

autor

název

datace

1.

G 629

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

2.

G 630

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

3.

G 631

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

4.

G 632

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

5.

G 633

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950
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5JG2013/04
6.

G 634

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

7.

O 1123

Lhoták Kamil

Plnění balónu pana Surcoufa na jubi- 1937
lejní výstavě v Praze 1891

5JG2013/05
Kubík a. s. Praha
výstava Petr Pastrňák
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 1444

Pastrňák Petr

Nová huť 2

2008

datace

5JG2013/06
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
výstava Z Čech na Cejlon, do Indie a zase zpátky
č.p.

č. sb.

autor

název

1.

O 863

Nejedlý Otakar

Ceylon

5JG2013/07
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
výstava Osvobozování sentimentu / Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 177

Havránek Bedřich

Ze Sázavy (Posázaví)

1859

2.

O 1255

Kosárek Adolf

Před bouří

50. léta 19.stol.

5JG2013/08
Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace
výstava Moravští krajináři — žáci Julia Mařáka — Roman Havelka, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

G 214

Havelka Roman

Cornštýn

1929

2.

G 264

Havelka Roman

Krajina z Podyjí

kolem 1900

3.

G 495

Havelka Roman

Lesní tůň u Bítova

1946

4.

G 578

Havelka Roman

Podzim

1933

5.

O 760

Havelka Roman

Údolí Želetavky

kol. 1928

6.

O 988

Havelka Roman

Zimní krajina

1911

7.

O 1025

Kalvoda Alois

Krajina s obilím

kolem 1920
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5JG2013/09
Východočeská galerie v Pardubicích
výstava Z Čech na Cejlon, do Indie a zase zpátky
č.p.

č. sb.

autor

název

1.

O 863

Nejedlý Otakar

Ceylon

datace

5JG2013/10
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
výstava Josef Klimeš — výběr z díla
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

PL 295

Klimeš Josef

Na pobřeží

1985

datace

5JG2013/11
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
výstava Jaroslav Šerých — Pouto mé přítomnosti
č.

č. sb.

autor

název

1.

G 937

Šerých Jaroslav

Charles Baudelaire Květy zla

2.

G 938

Šerých Jaroslav

Květa zla

3.

G 939

Šerých Jaroslav

Květa zla

4.

G 940

Šerých Jaroslav

Květa zla

5.

G 941

Šerých Jaroslav

Květa zla

6.

G 942

Šerých Jaroslav

Květa zla

7.

G 943

Šerých Jaroslav

Květy zla

8.

O 1302

Šerých Jaroslav

Rozhraní světla

1971

9.

O 1313

Šerých Jaroslav

Zašlého věku děj

1979

datace

5JG2013/13
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
výstava Roman Podrázský — Obrazy, plastiky, sochy
č.p.

č. sb.

autor

název

1.

PL 291

Podrázský Roman

Zrod života

5JG2013/14
RNDr. Milena Nečásková, ak. mal.
restaurování
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 803

Kotík Jan

V kanceláři

1943
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5JG2013/15
Národní galerie v Praze
výstava Jan Kotík
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 803

Kotík Jan

V kanceláři

1943

5JG2013/16
Muzeum Prostějovska v Prostějově
výstava Jakub Schikaneder — retrospektiva
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 624

Schikaneder Jakub B.

Večerní nálada pod Vyšehradem

1911—15

5JG2013/17
Muzeum Kampa — Nadace Jana a Medy Mládkových
výstava Jiří John — Za obzor
č.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 414

John Jiří

Jiráskův most

1957

2.

O 873

John Jiří

Advent

1970

3.

O 1301

John Jiří

Mrak

1950

4.

O 1336

John Jiří

Za humny

40.léta 20.století

5.

O 1360

John Jiří

Černá zem

1963

5JG2013/18
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
výstava Kamil Lhoták
č.

č. sb.

autor

název

datace

1.

G 630

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

2.

G 631

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

3.

G 632

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

4.

G 633

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

5.

G 634

Lhoták Kamil

Ze života závodníků

1950

6.

O 1123

Lhoták Kamil

Plnění balónu pana Surcoufa na jubi- 1937
lejní výstavě v Praze 1891

dlouhodobé zápůjčky:
5JG2010/25
Poslanecká směnovna ČR
výzdoba Poslanecké sněmovny
č.p.

č. sb.

autor

název
— 14 —

datace

5JG2010/25
1.

O 179

Březina Václav

Potok ve vesnici

1890

2.

O 181

Schikaneder Jakub B.

Interier

1883

3.

O 223

Bauch Jan

Zahrada na Strahově

1956

4.

O 541

Panuška Jaroslav st.

Českomoravská vysočina s Lipnicí

kolem r. 1930

5.

O 675

Kalvoda Alois

Břízy

kolem 1905

6.

O 761

Hudeček Antonín

Krajina — Okoř

1897—1906

7.

O 772

Blažíček Oldřich

Nedělní odpoledne

1933

8.

O 848

Březina Václav

Břízy

okolo 1900

9.

O 1042

Hanych Rudolf

Borovice v polích

1968

10.

O 1043

Hanych Rudolf

Krejcarský rybník

1962

11.

O 1281

Kuba Ludvík

Český Krumlov

1918

5JG2010/26
Statutární město Jihlava
stálá expozice Domu Gustava Mahlera
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 77

Podloucký Alois

Jihlava večer v zimě

1919

2.

O 244

Boettinger Hugo

Děvče

1907

3.

O 943

Havelka Roman

Jihlava

1908

5JG2010/27
Statutární město Jihlava
výzdoba Magistrátu města Jihlavy
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 1260

Baisch Hermann

Na břehu holandském

1888

datace

5JG2011/03
Vlastivědný spolek Světelsko
expozice Vlastivědného spolku Světelsko
č.p.

č. sb.

autor

název

1.

O 569

Jelínek František Antonín

Podobizna J. Panušky

5JG2011/05
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
sochařská expozice
č.p.

č. sb.

autor

název

1.

PL 16

Štursa Jan

Odpočívající tanečnice

2.

PL 17

Štursa Jan

Hlava k Daru nebes a země
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datace

5JG2011/05
3.

PL 23

Štursa Jan

Sulamit Rahu

5JG2012/04
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
sochařská expozice
č.p.

č. sb.

autor

název

1.

PL 9

Štursa Jan

Píseň hor

2.

PL 121

Vobišová — Žáková Karla

Vysočina

datace

5JG2012/16
Malý zámeček, s. r. o., Herálec
prezentace na dlouhodobé výstavě
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O9

Honsa Jan

Kvetoucí trnka u Proseče

2.

O 128

Folingsby George Frederick

Člun na rybníce

19.století

3.

O 129

anonym

Před lovem

18.století ?

4.

O 161

Honsa Jan

Pohorská cesta u Daňkovic

1917

5.

O 190

Ullmann Josef

Dubový háj

kolem 1910

6.

O 191

Preisler Jan

Kompozice s bílým koněm

1905—1906

7.

O 394

Macoun Gustav

Krajina

8.

O 530

Kroupa (Kraupa) Václav

Krajina

19.století

9.

O 632

Macoun Gustav

Pod mrakem

1922

10.

O 647

Kalvoda Alois

Letní krajina

11.

O 672

Honsa Jan

Louka se stromy

1897

12.

O 798

Chittussi Antonín

Krajina — studie

80.léta 19. stol.

13.

O 927

Kalvoda Alois

Lesní tůňka

14.

O 1014

Kalvoda Alois

Krajina s mostem

1900—1902

15.

O 1058

Honsa Jan

Podzim v parku

1900

5JG2013/01
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33, Jihlava
výzdoba Kraje Vysočina
č.p.

č. sb.

autor

název

1.

G 2045

Hrdlička Josef

bez názvu

2.

G 2047

Petrov Pavel

Z cyklu Světlo v krajině 1

3.

G 2048

Petrov Pavel

Z cyklu Světlo v krajině 2

4.

G 2049

Petrov Pavel

Z cyklu Světlo v krajině 3

5.

K 1530

Hrdlička Josef

Tebou - Klenbou - Tep

6.

O6

Jambor Josef

Kvetoucí máky u Krátké
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datace

5JG2013/01
7.

O 22

Bubeníček Ota

Letní krajina

8.

O 42

Brousek Karel

Břízy

9.

O 119

Dvořák Bohuslav

Jeřáby u Staré Paky

10.

O 121

Panuška Vladislav

Kamenná Trouba pod Lipnicí

11.

O 154

Honsa Jan

Žně

12.

O 1086

Kopáček Pavel

Časné ráno

13.

O 1402

Drapell Josef

Mistr Třeboňský

14.

O 1418

Pavelcová Alice

Vesmír

15.

O 1420

Pavelcová Alice

Tak trochu - modrá

16.

O 1420

17.

O 1420

18.

O 1420

19.

O 1420

20.

O 1420

21.

O 1420

22.

O 1420

23.

O 1420

24.

O 1420

Dörfl František
Dörfl František
Milichovská Eva
Milichovská Eva
Brunová Svatava
Brunová Svatava
Hyliš Petr
Hyliš Petr
Habermann Leopold

Z cyklu Útočiště III
Z cyklu Podivné záření III
Bludný balvan
Žlutá kniha
Stupně štěstí
Tajemství
Jan Zrzavý
Jaro Vysočiny
Myslitel

• Akviziční činnost
V roce 2013 nepřibyl do sbírky OGV v Jihlavě žádný nový předmět.
V roce 2013 bylo zapsáno do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR 6 předmětů z akvizic roku
2012.

• Depozitáře
V r. 2013 byly vybudovány nové depozitní prostory v lokalitě bývalé továrny v Jihlavě — Heleníně. Tyto depozitáře jsou využívány především Muzeem Vysočiny v Jihlavě a Muzeem Vysočiny v Pelhřimově. Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě zde využívá jednu depozitární místnost o ploše cca 60 m2, a to jako depozitáře
sbírky plastik.

• Vlastní badatelská činnost
Kurátoři jednotlivých podsbírek postupně aktualizovali a doplňovali údaje k autorům výtvarných děl                      
a k jednotlivým dílům. Tato data byla následně vkládána do databáze sbírek Demus 01. Kurátory je dále zpracováván dlouhodobý projekt mapování živého výtvarného prostředí v Kraji Vysočina (výtvarníci, charakter
a rozsah jejich díla).

Knihovna
Ke dni 31. 12. 2013 galerijní knihovna obsahovala 7353 dokumentů, z toho 3 630 knih, 3316 katalogů výstav       
a 407 kompletů periodik. V tomto počtu není zahrnuto 1166 jednotlivých čísel periodik. Přírůstek za rok 2013
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byl 115 dokumentů, převážně katalogů výstav získaných výměnou a darem od jiných galerií.
Na knižní fond bylo v roce 2013 vynaloženo 14 404,— Kč, z toho 10 980,— Kč na knihy a katalogy výstav,
například Jan Autengruber, Malíři české secese, František Kupka, Kinetismus, Mnichov—Praha a další,                           
a 3 424,— Kč na předplatné pokračujících zdrojů (časopisů).
Během roku knihovnu fyzicky navštívilo 80 osob, které si vypůjčily 347 knihovních dokumentů (bez počtu
zaměstnanců a jejich 43 výpůjček). Internet navštívilo dalších 78 osob. Za placené služby knihovna utržila
475,—Kč.
Knihovna organizovala prodej publikací na internetovém e-shopu a ve dvou prodejnách na vrátnicích s celkovým ročním výnosem 65 640,—Kč.

spolupráce s ostatními organizacemi
Kromě výše zmiňovaných spoluprací na výstavách, ediční a kulturně výchovné činnosti OGV v Jihlavě úzce
spolupracovala s kulturními a dalšími organizacemi  v Kraji Vysočina. Zvláště se jedná o projekty v rámci
přeshraniční spolupráce Porta culturae (Muzejní a galerijní noc, Dny otevřených ateliérů). Mimořádným
počinem byla spolupráce všech tří galerii na Vysočině (OGV, GVU v Havlíčkově Brodě a Horácká galerie           
v Novém Městě na Moravě) při realizaci výstavy umělců z Vysočiny v dolnorakouském St. Pöltenu. Tato
výstava měla v různých podobách reprízy v roce 2013 v OGV i v Horácké galerii. Ve spolupráci s Horáckou
galerií a Muzeem v Havlíčkově Brodě byla uspořádána též výstava v OGV ze Sklářského sympozia vysočina
2012. Na podzim roku 2013 proběhla v OGV výstava Výtvarná Vysočina, která v různých obměnách byla
reprízována v Horácké galerii i galerii v Havlíčkově Brodě.
Mezi galeriemi a muzei zřizovanými Krajem Vysočina probíhala úzká komunikace v rámci dalších společných
projektů (Senior pas a Rodinné pasy, Společná vstupenka). Mimořádnou událostí bylo dokončení rozsáhlého
projektu Galerie a muzea na Vysočině on-line, který prezentuje jednotlivé sbírkotvorné instituce na Vysočině na internetu široké veřejnosti.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dále systematicky spolupracuje s galeriemi celé ČR v rámci činnosti
jednotlivých komor Rady galerií ČR (komora ředitelů, komora odborných pracovníků, komora edukativních
pracovníků).
Celoročně byla realizována technická (telefonická a e-mailové podpora ostatním galeriím a muzeím k aplikacím Demus a CESik.

Internet
Na adrese www.ogv.cz je provozován web Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Kromě běžných informací       
o výstavách a akcích v galerii je zde též provozován katalog sbírek se všemi sbírkovými předměty (v provozu
od r. 2005) a též on line katalog odborné knihovny a e-shop pro prodej katalogů a publikací. V r. 2013 došlo
k uživatelské a grafické úpravě webu, čímž se podařilo dosáhnout uživatelsky přívětivějšího prostředí. Zaměstnancům OGV ulehčuje práci a její organizaci také zabezpečený intranet, pomocí kterého mohou sdílet
důležité dokumenty nebo události.
Od r. 2009 propaguje OGV svoji činnost také stránkou v sociální síti facebook. Na konci r. 2013 měla stránka
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360 fanoušků.
Oblastní galerie Vysočiny se též připojila do realizace projektu odboru kultury Kraje Vysočina „Muzea               
a galerie na Vysočině on-line“. V současné době jsou internetové stránky nabízející přehled sbírkových
fondů na Vysočině přístupné široké veřejnosti, mimo jiné též formou informačních kiosků ve vstupních prostorách galerijních prostor.

Vzdělávání pracovníků
Během roku 2013 byli pracovníci odborného oddělení vysíláni na vzdělávací kurzy pořádané Komorou odborných pracovníků a Komory edukativních pracovníků Rady galerií a dále byli začleněni do vzdělávacího
programu organizovaného Unií zaměstnavatelských svazů. Ekonomka organizace se pravidelně v průběhu
roku zúčastňovala odborných školení v návaznosti na změny a novely příslušných zákonů v oblasti účetnictví,
daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Ekonomická část
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě je příspěvkovou organizací zřizovanou ÚSC — Krajem Vysočina. Hospodaření organizace upravuje vyhláška 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále se v oblasti účetnictví
řídí zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví; vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o účetnictví a ČÚS.

• Rozpočet organizace
Provozní dotace zřizovatel
Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 byly schváleny
závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele — příspěvek na provoz ve výši 7.519 000,- Kč                
a odvod z investičního fondu organizace ve výši 465 000,- Kč. Finanční plán pro rok 2013 byl schválen usnesením č. 0494/10/2013/RK dne 19. 3. 2013. Výše příspěvku na provoz byla schválena v částce 7.519 000,- Kč,
odvod z investičního fondu ve výši 465.000,- Kč a limit prostředků na platy byl stanoven ve výši 3.116 000,Kč. Během roku nebyly projednány žádné změny nebo úpravy schváleného finančního plánu.
Jiné finanční vztahy k rozpočtu
V roce 2011 byla organizace poprvé zapojena do projektu Porta culturae, stala se tak spolupořadatelem
Muzejní a galerijní noci v Kraji Vysočina. Garantem a příjemcem projektu je Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod. Spoluúčast při pořádání tohoto projektu byla po dobu 3 let. V roce 2013 touto spolupráci organizace
získala částku 25.000,- Kč na pořádání Muzejní a gelerijní noci, skutečné vynaložené náklady byly v této výši
přefakturovány a zúčtovány ve výnosech v položce ostatní služby.
V roce 2012 v rámci projektu Zamlčená moderna organizace žádala o dotaci z Fondu malých projektů přeshraniční spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko. Po schválení projektu byla uzavřena smlouva se Sdružením
obcí Vysočiny na celkové náklady projektu ve výši 852.000,- Kč a z toho čerpání dotace ve výši 518.200,- Kč
tj. 20 000,- EUR (spoluúčast OGV 333.800,- Kč). Po skončení projektu, v listopadu 2012, byla předložena
závěrečná zpráva projektu a vyúčtování skutečných nákladů čerpání projektu. Schválení způsobilých výdajů projektu proběhlo až v březnu 2013, celkem byly uznány výdaje v plné výši předloženého vyúčtování               
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19 975,- EUR (rozdíl 25,- EUR způsoben úsporou nákladů). Finanční prostředky projektu byly poukázány
na účet organizace v září 2013 a zúčtovány ve výnosech platným kurzem ČNB jako výnosy ze zahraničí                          
v celkové konečné výši 512.658,- Kč. Vyúčtování a poukázání této zahraniční dotace výrazně ovlivnilo kladný
výsledek hospodaření organizace za uplynulý rok.
Neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
V rámci schváleného finančního plánu nebyly v uplynulém roce schváleny ani poskytnuty neinvestiční ani
investiční účelové dotace od zřizovatele.
Dalšími příjmy OGV v Jihlavě byly vlastní výnosy, které tvoří příjmy ze služeb, což je vstupné, prodej vlastních publikací k výstavám, příjmy z nájmů a reklam a dále ostatní služby, které tvoří převážně přefakturace
nákladů na pořádání Muzejní a galerijní noci v rámci projektu Porta culturae, pořádání slavnostního večera  
u příležitosti zakončení projektu Mezea a galerie on-line a služby v rámci pořádání MFDF Jihlava 2012.
Ve výnosech je také zúčtování čerpání investičního fondu, který organizace použila v souladu s plánem na
opravy nemovitého majetku ve výši 112.933,- Kč a opravy movitého majetku ve výši 57.789,- Kč. Výraznými
náklady v opravách nemovitostí byly opravy ústředního topení v budově Komenského, kde bylo vyměněno oběhové čerpadlo a ventily v kotelně, vyměněny regulační a odvzdušňovací ventily ústředního topení             
a proběhla drobná oprava jednoho plynového kotle. V budově na Masarykově nám. proběhla oprava fasády
pod okapem v zadním traktu budovy a oprava mechanické brány na dvorek. V závěru roku proběhla ještě
výmalba výstavního prostoru Alternativa v přízemí budovy Komenského ul. U ostatního movitého majetku
byla značná část finančních prostředků z investičního fondu vynaložena na opravu EZS. Jednalo se o opravy
z důvodu odstranění závad planých poplachů, oprava zámku u depozitáře a výměna baterií v čidlech a kompletní výměna původních zastaralých čidel v celé budově v Komenského ul.

• Doplňková činnost
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě má povolenou doplňkovou činnost na základě usnesení Zastupitelstva
kraje Vysočina č. 0515/08/2005/ZK ze dne 29. 11. 2005. Rozsah doplňkové činnosti je vymezen v dodatku
č. 3 ke Zřizovací listině a to na specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Jedná se                
o prodej katalogů a publikací od cizích dodavatelů, kdy je organizaci poskytnut rabat z prodeje. Doplňkovou
činnost provozuje organizace od 1. 1. 2006 a zaměřila ji pouze na krátkodobé smluvní vztahy s právnickými     
i fyzickými osobami při spolupráci na pořádaných výstavách.
Díky objemu uskutečněných prodejů a obratu tržeb se podařilo udržet kladný výsledek hospodaření ve výši
+ 3.634,- Kč (porovnání s předchozími roky 2012 + 7.789,-; 2011 + 3.561,80; 2010 + 3.048,- a 2009 + 870,- Kč).
Velký podíl na tom měl prodej publikací z nakladatelství   P. Šimona – Eminent Praha.

• Výsledek hospodaření
V roce 2013 vytvořila OGV v Jihlavě zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti 603.240,27 Kč a v doplňkové činnosti 3.634,- Kč. Celkový hospodářský výsledek za rok 2013 činí + 606.874,27 Kč.
Výrazný kladný výsledek hospodaření oproti minulým rokům je způsoben hlavně zúčtováním dotace z Fondu malých projektů do výnosů organizace za projekt Zamlčená moderna. Výstava se uskutečnila již v roce
2012 a náklady byly uhrazeny z provozní dotace organizace již v roce pořádání výstavy. V uplynulém roce
byla zúčtována do výnosů pouze schválená a vyúčtovaná dotace z Fondu malých projektů. Výše poukázané
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dotace byla 19.975,- EUR = po zúčtování platným kurzem ČNB 518.658,- Kč.
Po zohlednění této dotace a odečtení od vytvořeného HV by činil hospodářský výsledek v hlavní činnosti
v čisté výši 90.582,27 Kč.
Kladný výsledek hospodaření se podařilo vytvořit i přes skutečnost, že se nepodařilo splnit plánované výnosy a to hlavně v položce služby (70%) a prodej zboží (67%). Celkový propad těchto tržeb je ve výši cca 70tis.
Organizace proto přijala v průběhu roku úsporná opatření i v nákladech, aby se neplnění výnosů neprojevilo
v záporném výsledku hospodaření.
K úsporám nákladů, které ovlivnily výsledek hospodaření, došlo u spotřeby materiálu 59 tis., spotřeby energií 41 tis., celkových mzdových nákladů 85tis., včetně ostatních osobních nákladů, pojištění a sociálních nákladů. Úspora v opravách nemohla ovlivnit výsledek hospodaření, protože stejná úspora je i ve výnosech      
u čerpání IF.
Opačným směrem, tj. nižší, je výsledek hospodaření ovlivněn také skutečností, že nebyl čerpán fond odměn
dle plánu.
Výrazným hospodářským výsledkem si organizace vytvořila rezervu do následujícího období pro krytí neplánovaných výdajů nebo pro další rozvoj své činnosti.

• Personální oblast
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě odměňuje dle ZP č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Organizace zaměstnává 13 přepočtených zaměstnanců. Od 1. 1. 2007 došlo ke
změnám prováděcích předpisů určujících odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Organizace je povinna dodržovat NV 567/2006 Sb., které určuje výši nejen minimální mzdy ale i nejnižší úrovně zaručené mzdy. Tato platnost NV výrazně ovlivnila odměňování zaměstnanců v nižších platových třídách, kdy
platové tarify nedosahují úrovni zaručené mzdy (vrátné, pokladní). Dle již výše zmiňovaného NV 564/2006
byli všichni zaměstnanci organizace v pracovním poměru odměňování na základě přílohy č. 1 (ve znění NV
381/2010 Sb. platné od 1. 1. 2011).
Během roku 2013 došlo ke změně NV 567/2006 s platností od 1. 8. 2013, kdy byla zvýšena minimální mzda na
8.500,- Kč/měsíc a s tím také zaručená mzda pro jednotlivé platové třídy. Tato změna ovlivnila odměňování
zaměstnanců v nižších platových třídách a u dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
Organizace měla v rámci finančního plánu schválený limit prostředků na platy ve výši 3.116 000,- Kč, se
zapojením čerpání fondu odměn ve výši 50.000,- Kč. Konečné náklady na platy zaměstnanců byly ve výši
3.039 226,- Kč, což představuje úsporu 76.774,- Kč. Z tohoto důvodu a z důvodu dosažení výrazně kladného
výsledku hospodaření nebylo přistoupeno k čerpání fondu odměn. Úspora v limitu prostředků na platy nastala po personálních změnách, odchodu kurátorky na mateřskou dovolenou a řešení jejího zástupu a změny
v obsazení pozice dalšího kurátora, kdy byl v obou případech nový zaměstnanec zařazen v nižší platové třídě
nebo stupni.  

• Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnicí k  inventarizaci OGV v Jihlavě byla provedena v rámci roční uzávěrky inventarizace majetku, závazků a pohledávek.  
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Fyzické inventury proběhly u majetku, zásob, finanční hotovosti a cenin. Za období od provedení fyzické
inventury do data roční závěrky byly zůstatky ověřeny rozdílovou inventurou.
Dokladové inventury proběhly u pohledávek a závazků, zůstatků bankovních účtů, zúčtovacích vztahů účtové třídy 3 a podrozvahové evidence.
O průběhu a výsledku inventur byla vypracována Inventarizační zpráva za rok 2013.  V průběhu inventur
nebyly zjištěny žádné rozdíly podléhající zúčtování k datu roční závěrky.

• Vnitřní kontrolní systém PO
OGV v Jihlavě se v oblasti vnitřní kontroly řídí zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.
Dále má organizace zpracovanou směrnici k provádění vnitřního kontrolního systému, kde jsou vymezeny
osoby pověřené příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní, jejich pravomoci a povinnosti.
Pro ověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému probíhají každoročně v organizaci následné finanční
kontroly. V roce 2013 byla dle příkazu ředitele následná finanční kontrola zaměřena na čerpání finančních
prostředků spojených s realizací výstavy Nekonečné perspektivy. Kontrola proběhla v termínu 4. 11. – 22. 11.
2013 a byla zaměřena na samotný průběh financování realizace výstavy kontrolou smluv, objednávek a samotných účetních dokladů. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému neúčelnému čerpání
svěřených prostředků a že rozsah schvalovacích postupů u vnitřního kontrolního systému je dostačující          
a směrnice je v praxi dodržována.
V termínu 6. – 7. 5. 2013 proběhla v organizaci veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele. Kontrola byla
zaměřena na plnění nápravných opatření k zajištění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole                  
v roce 2011 a uvedených v protokolu č. 29/FK/2011.   Kontrolou plnění opatření bylo zjištěno, že všechna
uložená nápravná opatření jsou dodržována. Kontrolní komise neshledala v organizaci žádné nedostatky při
hospodaření s veřejnými prostředky. Organizaci nebyly uloženy sankce ani odvody z rozpočtu za porušení
rozpočtové kázně nebo za porušování platných právních předpisů.
Dne 15. 5. 2013 proběhla kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kontrola byla zaměřena na
platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného dle
zákona č. 592/1992 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění. Kontrolováno bylo období od 1. 4. 2010 do
30. 4. 2013. Kontrola proběhla bez závad,  nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek pojistného.
Dne 23. 9. 2013 proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení. Kontrola byla zaměřena na plnění
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zákona č. 187/2006 sb., zákona č. 582/1991 Sb. a zákona
č. 589/1992 Sb. Kontrolováno bylo období od 1. 10. 2010 do 31. 7. 2013. Kontrola proběhla bez závad, nebyla
uložena žádná opatření k nápravě.
Organizaci nebyly uloženy z provedených kontrol sankce ani odvody z rozpočtu za porušení rozpočtové
kázně nebo za porušování platných právních předpisů.
V Jihlavě dne 31. 3. 2014
Mgr. Daniel Novák, ředitel OGV v Jihlavě
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• Příloha — Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
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Obrazová příloha: fotodokumentace

pohled do expozice výstavy Klub konkrétistů

z výstavy Josefa Bulanta

stálá expozice Ozvěny minulosti — doteky krásna

z výstavy Václava Hejny
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Obrazová příloha: fotodokumentace

pohled do expozice výstavy Moře! Proč tu není moře!

z vernisáže

autorské četní při vernisáži

z výtvarných dílen pro děti
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