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Představení organizace, vize
V roce 2014 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
Svou hlavní činnost galerie rozvíjí ve dvou jihlavských renesančních domech, které jsou zajímavé již svou architekturou. V domě na Komenského ulici pořádá výstavy současného umění, a to ve dvou výstavních liniích.
Hlavní výstavní plocha je věnována představení větších projektů. V roce 2014 zde měl výstavu Klub konkretistů, jehož historie je úzce spjata právě s jihlavskou galerií šedesátých let, Po skupinové výstavě jsme zde
představili aktuální tvorbu všestranného umělce Františka Skály, v letních měsících zde pak proběhl náš nejrozsáhlejší výstavní projekt letošní roku – výstava umění středoevropského land artu šedesátých až osmdesátých let. Součástí této výstavy bylo odborné sympozium na dané téma, kde se svými příspěvky vystoupili

—2—

odborníci z Čech, Slovenska, Polska i Maďarska. Katalog k výstavě, kde jsou tyto přednášky zveřejněny byl
vydán v lednu 2015. Na podzim jsme výstavou připomněli významné dílo sochaře Maria Kotrby a v závěru
roku zde byla k vidění premiéra nového obrazového příběhu Martina Kuriše.
Tou druhou výstavní linií v budově na Komenského ulici je pak tzv. galerie Alternativa, která představuje autorské projekty aktuálních uměleckých přístupů vnášejících do umělecké tvorby alternativní úhly pohledu,
experimentujících s daným mediem a hledajících nové způsoby komunikace s divákem. V tomto roce zde
proběhlo celkem šest výstav většinou mladých umělců. Kromě výstavy prezentující aktuální vlnu „klasické“
malby, zde své práce vystavoval expresivní Václav Girsa, vizuální tvorbu s poezií propojila skupina kolem
Terezy Janečkové, čistě konceptuální projekt si připravil Matěj Smrkovský, nové hledání výrazu malby jsme
mohli vidět ve výstavách Ruce v moři fazolových květů nebo v tvorbě Lucie Ferlikové. Poslední výstava
v roce 2014 se zamýšlela nad fenoménem sběratelství prostorovou instalací.
V druhé budově již tradičně prezentujeme formou stálé (ale proměnlivé) expozice umělecká díla ze sbírek
galerie, která představují v širokém záběru české výtvarné umění dvacátého století. Tato výstava je v těchto
dnech obohacena o představení velkého výstavního projektu, který bude v příštím roce putovat po různých místech Vysočiny a je společným dílem všech muzeí a galerií spravovaných Krajem Vysočina. Jedná
se o výstavu s názvem Poklady Vysočiny a představuje to nejlepší, co muzea a galerie na Vysočině ve svých
sbírkách chovají. V průběhu roku jsme v této budově dále mohli vidět několik výstav představujících umění
dnes již „staršího“ data. Hlavní výstavou v letní sezoně byla v tomto ohledu retrospektivní výstava českého
impresionisty Václava Radimského, příjemnou procházkou krásami Podyjí byla výstava s výstižným názvem
Hrady česko–rakouského pomezí.
V této budově jsme se také věnovali regionální tvorbě, a to výstavou tří umělců z různých koutů Vysočiny,
jihlavského Ladislava Kukly, žďárského Antonína Kanty a telčského Jana Vičara. Místní umělce jsme mohli
porovnat s umělci z francouzského regionu Champagne-Ardenne.
Výzkumně byl v roce 2014 nejrozsáhlejším projektem OGV projekt Alfalfa, který zahrnoval výstavu, odborné sympozium, doprovodné akce a následně v roce 2015 vydání publikace. Výstava představila uměleckou
tvorbu v krajině z 60. - 80. let 20. století, jež ke svému vzniku využívala přírodní procesy, reagovala na změny životního prostředí a vytvářela jemné zásahy do krajiny. Díla vznikala paralelně s rozvojem uměleckého
hnutí land artu, ovšem ve střední Evropě získávala odlišný formát spíše intimně pojatých akcí určených pro
úzký okruh umělců či spřízněných kurátorů, a až později vešla ve známost díky dokumentaci (fotografie,
výjimečně video), která je tak téměř výhradním pramenem poznání. U příležitosti výstavy se uskutečnilo též
odborné sympozium s účastí umělců, kurátorů a teoretiků z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.
Příspěvky z tohoto sympozia byly publikovány v katalogu výstavy.

• Základní výstavy
Budova Masarykovo náměstí 24:
Josef Bulant — 8. 11. 2013 — 9. 2. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Daniel Novák
Návštěvnost v roce 2014: 429 osob
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Antonín Kanta — Ladislav Kukla — Jan Vičar — 13. 2. — 6. 4. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Daniel Novák
Návštěvnost : 611 osob
L´Artothéque ephémére 3 — 17. 4. — 25. 5. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Krajem Champagne-Ardene.
Kurátoři: Mathilde Dien, Julia Vaillant, Daniel Novák
Návštěvnost : 419 osob
Václav Radimský. Na vlnách impresionismu — 5. 6. — 17. 8. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Jana Bojanovská
Návštěvnost : 813 osob
Filmové korespondence — 23. 10. — 28. 10. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s MFDF Jihlava.
Návštěvnost : 736 osob
Hrady česko-rakouského pomezí v umění — 4. 9. — 19. 10. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Krajem Dolní Rakousko. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost : 553 osob
Poklady Vysočiny — 20. 11. 2014 — 22. 2. 2015
Výstava uspořádaná muzei a galeriemi Kraje Vysočina.
Kurátoři: Daniel Novák, Hana Nováková, Josef Chalupa
Návštěvnost v roce 2014 : 516 osob
Krátkodobé výstavy — přízemí („mázhaus“):
Zdá se, že to tak je — 5. 12. 2013 — 9. 2. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SUPŠ Jihlava—Helenín.
Kurátoři: Denisa Krausová, Petr Kovář
Návštěvnost v roce 2014: 474 osob
Absolventská výstava VOŠG v Jihlavě — 23. — 29. 6. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s VOŠG v Jihlavě.
Návštěvnost : 74 osob
Obora — 11. 9. — 16. 10. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SUPŠ Jihlava—Helenín. Kurátoka: Miloslava Svobodová
Návštěvnost : 406 osob
Festival Identity — Výstava festivalových plakátů — 23. 10. — 28. 10. 2014                                                                
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s MFDF Jihlava.
Návštěvnost : 736 osob
Bienále 2014 – Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou — 14. 11. 2014 — 7. 12. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovou akademií Světlá nad Sázavou.
Kurátor: Milan Krajíček
Návštěvnost : 281 osob
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Plyn do pozorovacího balónu — 12. 12. 2013 — 18. 1. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s SUPŠ Jihlava—Helenín.
Kurátoři: Denisa Krausová, Petr kovář
Návštěvnost v roce 2014: 271 osob
Budova Komenského 10:
Klub konkretistů a přátelé. 45 let poté. — 19. 11. 2013 — 9. 2. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě ve spolupráci s Klubem konkretistů KK3 Hradec Králové.
Kurátor: Zbyněk Sedláček
Návštěvnost v roce 2014: 160 osob
František Skála ml. — Cesty — 20. 2. — 18. 5. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: František Skála, Jaroslav Grodl
Návštěvnost : 1988 osob
Seno, sláma. Práce v krajině a přírodní procesy v umění — 29. 5. — 24. 8. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost : 316 osob
Marius Kotrba — Živá hmota — 4. 9. — 16. 10. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Jaroslav Grodl
Návštěvnost : 263 osob
Martin Kuriš — Lola — 6. 11. 2014 — 18. 1. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lenka Dolanová
Návštěvnost v roce 2014: 202 osob
Galerie Alternativa:
Helena Krotká — Vizuální transformace funerálního prostoru — 15. 11. 2013 — 5. 1. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Helena Krotká
Návštěvnost v roce 2014: 27 osob
Fundament: Barva — Pure Beauty, Petr Gruber, Jakub Tomáš — 10. 1. — 2. 3. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Jaroslav Grodl
Návštěvnost : 767 osob
Krajina básníků — 24. 4. — 30. 4. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Tereza Knotová-Janečková
Návštěvnost : 217 osob
Matěj Smrkovský — Zadní není opakem přední. Skupina není součtem jejích členů — 6. 5. — 15. 6. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátor: Matěj Smrkovský  
Návštěvnost : 161 osob
Ruce v moři fazolových květů — Karolína Rossí, Nikola Brabcová, Jana Vojnárová — 19. 6. – 31. 8. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Karolína Rossí
Návštěvnost : 257 osob
—5—

O Světlonoši — Lucie Ferliková — 5. 9. — 16. 10. 2014
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Lucie Ferliková
Návštěvnost : 283 osob
Sběratelův drobnopis — Šárka Koudelová, Ondřej Basjuk, Ondřej Boušek — 13. 11. 2014 — 11. 1. 2015
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátoři: Ondřej Basjuk, Šárka Koudelová
Návštěvnost : 169 osob

• Přehled stálých a dlouhodobých expozic
Ozvěny minulosti — Doteky krásna. Stálá expozice Masarykovo náměstí 24 — od 13. 12. 2012
Výstava uspořádaná OGV v Jihlavě. Kurátorka: Jana Bojanovská
Návštěvnost v roce 2014: 3 558 osob

DOPROVODNÉ AKCE K VÝSTAVÁM A OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE
OGV byla již tradičně spolupořadatelem Muzejní a galerijní noci v Kraji Vysočina, Galerijní noc probíhala za
účasti a spolupráce studentů Střední umělecké školy grafické v Jihlavě, kteří zúčastněné návštěvníky portrétovali. Děti byly zapojeny do interaktivního divadélka, kde se stali svědky rytířského turnaje doprovázeného
scénickou hudbou.
Příměstský tábor s názvem „Ve stopách země — Vzdušné vandrování do Ohnivé země uprostřed oceánu“,
přenesl děti pomocí vzducholodě do tajemných míst našeho kraje a nabídl možnost výtvarně zkoumat přírodu skrze svoji vlastní kreativitu, jak v galerii, tak i mimo ni.
Galerie se podílela též na pořádání Dne otevřených památek v rámci dnů Evropského kulturního dědictví
(6. 9.). V rámci projektu přeshraniční spolupráce Porta culturae se galerie podílela též na realizaci Dne otevřených ateliérů (4. — 5. 10.).
Prostor OGV poskytla též pro pořádání seminářů festivalu amatérského divadla JID (13. — 16. 3.) a pro
festivalové středisko, a výstavu festivalových plakátů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů —
MFDF Ji.hlava (23. — 28. 10.).

• Edukační programy k výstavám, komentované prohlídky, přednášky
Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě připravila a realizovala v roce 2014 galerijní výtvarné edukační programy
pro základní a střední školy, dospělé zájemce a rodiny s dětmi formou přímé spolupráce s danými školami
nebo prostřednictvím volnočasových programů.
Žáci základních škol se zúčastnili galerijní edukace s názvem „Vnímám, slyším, maluji“, která byla jako první
z řady vytvořena k výstavě „Ozvěny minulosti – doteky krásna“. Tato výtvarná edukační dílna byla zaměřena především na rozvoj osobní fantazie a tvůrčího potenciálu dětí. Hlavním cílem edukace bylo přiblížení
a vhled na umění 20. století, při využití inspirace vystavenými díly.
Další výtvarnou edukací pro základní školy, která souvisela s hlavní výstavou (Ozvěny minulosti — doteky krásna) byla dílna s názvem „Svět přes kubistické brýle“. Žáci se skrze výtvarné hry seznámili s kubismem jako výtvarným směrem,   pokusili se výtvarně vnímat svět jako rozhraní ploch a pochopit jejich
vzájemný vztah.
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Výtvarná edukační dílna s názvem „Architektem napříč staletími“, která byla opět vázána na hlavní výstavu
a předešlé edukace, měla za cíl proměnit žáky v architekty své doby, kteří mají možnost kombinovat různé
stavební slohy a styly. Základem byla tvorba fantazijní stavby, která bude v sobě skrývat prvky odlišných
slohů zasazených do města Jihlavy.
Zajímavým pohledem do kouzelného světa představ, bytostí a předmětů byl edukační program s názvem
„Komiksový příběh, jak ho neznáte“ k výstavě Františka Skály „Cesty“. Žáci se zde stali vlastnoručně vyrobenou postavou, prožívající skrze různorodé výtvarné zážitky dobrodružný příběh, inspirovaný komiksovými
hrdiny z knih Františka Skály.
Výstava Maria Kotrby „Živá hmota“ byla inspirací pro další Galerijní edukaci s názvem „Tvarem spojeni“.
V této edukaci se děti seznámili se základním řešením sochařské kompozice a pomocí vlastní invence vytvářely modely soch z různých materiálů, reflektující jejich přímý zážitek z výstavy.
Poslední galerijní edukací pro ZŠ v roce 2014 byla výtvarná dílna s názvem „Osobně v příběhu“, vztahující
se k výstavě Martina Kuriše „Lola“. Umožnila žákům osvojit si základní formu scénografie, tvorbu příběhové
linky a osobní loutky. Následným spojením všech těchto částí se sami stali postavou v příběhu této scény.
Studenti středních škol ze zúčastnili tří galerijních edukací s názvy „Architektem napříč staletími“, „Rozmanité podoby moderny“, vztahujícími se opět k výstavě „Ozvěny minulosti – doteky krásna“ a „Poklady
galerií“ k výstavě „Poklady Vysočiny“. V první zmíněné edukační dílně děti řešili stejný architektonický úkol,
jako žáci základních škol (uvedeno výše) s rozdílem zpracování a adjustace výsledných výtvarných dílek.
Druhá edukace seznámila studenty s uměleckými směry období dvacátého století jako Kubismus, Futurismus, Fauvismus atd. Ve třetím programu studenti za pomocí lektorky a pracovních listů zjistili, co galerie
nabízí svým návštěvníkům, jaké možnosti skýtají aktivní výtvarné zóny výstavy a jakým způsobem je možno
vnímat vlastní kreativitu vázanou na vizuální zážitek.
Nedílnou součástí aktivit pro širokou veřejnost pořádaných Oblastní galerií Vysočiny je také výtvarná práce,
spojená s Galerijní nocí, workshopy k výstavám a v tomto roce i s příměstským táborem pro děti.
Výtvarný workshop k výstavě „Seno, sláma“ naproti tomu seznámil děti s výtvarnou prací v krajině a přírodními procesy v umění. Z prostoru galerie děti workshop přenesl prostřednictvím prací s přírodninami, obrázky
a dalšími materiály.

• Přehled přednášek, besed, kulturně výchoných akcí, hudebních a divadelních představení
1. Divadelní přehlídka amatérů JID 2014 Homo Ludens — 13. 3. — 16. 3. 2014 — Komenského 10
Návštěvnost: 2 osoby.
2. Galerijní noc — 6. 6. 2014 — Komenského 10, Masarykovo náměstí 24
Návštěvnost: 133 osob.
3. Den otevřených dveří památek (EHD) — 6. 9. 2014 — Komenského 10, Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 260 osob.
4. Dny otevřených ateliérů — 4. 10. a 5. 10. 2014 — Komenského 10, Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 277 osob.
5. Mezinárodní festival dokumentárních filmů — 23. — 28. 10. 2014 — Komenského 10
Návštěvnost: 3 517 osob.
6. Prohlídky historického interiéru — Komenského 10
Návštěvnost: 113 osob.
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7. Výtvarné kurzy pro mateřské, základní a střední školy — Komenského 10, Masarykovo náměstí 24  
Návštěvnost: 897 osob.
8. Výtvarné kurzy pro dospělé — Komenského 10. a Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 9 osob.
9. Workshop proč mládež „Proč volím“ — Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 33 osob
10. Čtení poezie — únor—květen 2014 — Komenského 10, Masarykovo nám. 24
Návštěvnost: 108 osob.
11. Přednášky z dějin umění — Masarykovo nám. 24. září—prosinec 2014
Návštěvnost: 734 osob

• Druh akce

• Počet (1. 1. — 31. 12. 2014)

Výstava

Termín

Návštěvnost

Josef Bulant

8. 11. 2013 — 9. 2. 2014

429 osob

Kanta — Kukla — Vičar

13. 2. 2014 — 6. 4. 2014

611 osob

L´Artothéque ephémére 3

17. 4. 2014 — 25. 5. 2014

419 osob

Václav Radimský

5. 6. 2014 — 17. 8. 2014

813 osob

Filmové korespondence

23. 10. 2014 — 28. 10. 2014

736 osob

Hrady česko-rakouského pomezí 4. 9. 2014 — 19. 10. 2014

553 osob

Poklady Vysočiny

20. 11. 2014 — 22. 2. 2015

516 osob

Zdá se, že to tak je

5. 12. 2013 — 9. 2. 2014

474 osob

VOŠG Jihlava

23. 6. 2014 — 29. 6. 2014

74 osob

Obora

11. 9. 2014 — 16. 10. 2014

406 osob

Festival identity

23. 10.2014 — 28. 10. 2014

736 osob

Bienále akademie Světlá

14. 11. 2014 — 7. 12. 2014

281 osob

Plyn do pozorovacího balónu

12. 12. 2014 — 18. 1. 2015

271 osob

Klub konkretistů

19. 11. 2013 — 9. 2. 2014

160 osob

František Skála

20. 2. 2014 — 18. 5. 2014

1988 osob

Seno, sláma

29. 5. 2014 — 24. 8. 2014

316 osob

Marius Kotrba

4. 9. 2014 — 16. 10. 2014

263 osob

Martin Kuriš

6. 11. 2014 — 18. 1. 2015

202 osob

Helena Krotká

15. 11. 2013 — 5. 1. 2014

27 osob

Fundament: Barva

10. 1. 2014 — 2. 3. 2014

767 osob

Václav Girsa

6. 3. 2014 — 20. 4. 2014

1497 osob

Matěj Smrkovský

6. 5. 2014 — 30. 4. 2014

217 osob

Ruce v moři fazolových květů

19. 6. 2014 — 31. 8. 2014

257 osob

Lucie Ferliková

5. 9. 2014 — 16. 10. 2014

283 osob

Sběratelův drobnopis

13. 11. 2014 — 11. 1. 2015

169 osob

Ozvěny minulosti

1. 1. 2014 — 31. 12. 2014

3558 osob

Návštěvnost výstav celkem

12 878 osob

Ostatní akce a návštěvy

9009 osob

CELKEM

21 887 osob
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PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ ČINNOST
• Publikační činnost
V roce 2014 se galerie autorsky podílela na vydání dvou publikací k pořádaným výstavám. První publikací
byl katalog k výstavě Hrady česko-rakouského pomezí, jehož vydavatelem bylo Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod, zde pracovníci galerie napsali text katalogu a zajistili výběr a dodání reprodukcí. Druhým počinem, na
kterém se galerie podílela byla účast na přípravě katalogu ke společné výstavě sbírkotvorných organizací
zřizovaných Krajem Vysočina s názvem Poklady Vysočiny.
Vydán byl též katalog k výstavě Martin Kuriš — Lola, jeho vydavatelem je Fakulta umění a designu Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Po celé druhé pololetí probíhala též příprava vydání rozsáhlého katalogu k výstavě Seno, sláma, jehož vydání
bylo uskutečněno až v lednu roku 2015 a spadá tedy do dalšího roku.
Galerie vydala též drobné doprovodné tiskoviny („skládačky“) k dalším vlastním autorským výstavám
František Skála — Cesty, Václav Radimský — Na vlnách impresionismu a Marius Kotrba — Živá hmota.

• Prezentační činnost
Kurátorka galerie vystoupila 3. 5. 2014 s prezentací projektu RurArt Map (mapy středoevropských kulturních
a ekologických organizací působících na venkově) na tématickém  přednáškovém semináři v Dúbravicích na
Slovensku (pořadatelem Periférne centrá).
Dále kurátorka galerie přednášela a moderovala diskuzi Urban beeing, jejímž tématem bylo včelaření,
ekologie a umění. Přednáška a diskuze proběhla 21. 11. 2014 v Komunikačním prostoru Školská 28 v Praze.

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST A PÉČE O SBÍRKY
K 31. 12. 2013 spravovala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 6 368 sbírkových předmětů.
Z toho:
1 253

obrazů

1 596

kreseb a příbuzných papírových děl

2 277

grafik

361

plastik

881

předmětů výstavní kolekce kreseb a grafik

• Invertarizace
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zinventovala v r. 2014 v rámci plánovaných inventarizací v termínu
18. 4. — 30. 6. 2014 361 předmětů podsbírky plastiky. Inventarizace byla provedena pro přestěhování podsbírky plastiky do nového depozitáře v Jihlavě–Heleníně. V rámci inventarizace bylo zkontrolováno zejména
vhodné uložení předmětu po stěhování a zapsána nová lokace do databáze Demus 10.
Na každém sbírkovém předmětu bylo nejprve vyhledáno a přečteno inventární číslo, číslo zapsáno do
formuláře InvRevize v počítačové databázi, byla zkontrolována shoda evidenčních záznamů v počítačové
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databázi (případně opraveny drobné chyby a překlepy v databázi) s inventarizovaným sbírkovým předmětem, zkontrolován a zapsán stav předmětu, signatura, materiál, technika, adjustace, u všech předmětů byly
nově doplněny náměty a klíčová slova pro vyhledávání.

• Restaurování a konzervování
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě nemá restaurátorskou dílnu a tudíž restaurování a konzervování předmětů řeší dodavatelsky. V r. 2014 se z důvodu nedostatku financí nepodařilo zrestaurovat žádný předmět ze
sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
Ošetřen byl zaměstnanci galerie 1 obraz — O 1311, Radimský Václav, Polabí pro podezření z napadení hmyzem.

• Badatelské návštěvy
V roce 2014 bylo realizováno celkem 12 badatelských návštěv z toho 1 návštěva byla realizována 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. V průběhu roku 2014
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 sbírky. Do databáze přibylo v r. 2014 45 digitálních náhledů sbírkových předmětů.

• Centrální evidence sbírek MK ČR
Zapsáno v CES z akvizic roku 2014 celkem 0 předmětů. Přírůstky z r. 2014 — 5 předmětů bylo získáno v závěru roku 2014, proto bude v pravidelném čtvrtletním cyklu dle Zákona 122/2000 Sb. proveden jejich zápis
do CES na počátku r. 2015.
V prvním pololetí roku 2014 byla Sbírka Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě doplněna o vizualizace sbírkových předmětů:
podsbírka grafiky — 34 náhledů + 3 záběry uložení předmětů
podsbírka kresby a příbuzná papírová díla — 25 náhledů + 3 záběry uložení předmětů
podsbírka malba — 27 náhledů + 3 záběry uložení předmětů
podsbírka plastiky — 34 náhledů + 3 záběry uložení předmětů
podsbírka výstavní kolekce kreseb a grafik — 25 náhledů + 3 záběry uložení předmětů
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• Jiná prezentace sbírek
Sbírky jsou prezentovány v on line databázi sbírek na webu galerie www.ogv.cz/promus a v Registru sbírek
Rady galerií České republiky http://www.citem.cz/promus11, kde jsou zpřístupněny široké veřejnosti.

• Realizované výpůjčky
V roce 2014 bylo realizováno celkem 11 výpůjček ze sbírky OGV. Vypůjčeno bylo celkem 66 předmětů.
Z toho:
• krátkodobých výpůjček ze sbírky OGV — 8, počet předmětů — 48
Zápůjčky byly uskutečněny pro prezentační účely v tuzemsku.
• dlouhodobých výpůjček ze sbírky OGV — 3, počet předmětů — 18
krátkodobé výpůjčky ze sbírky OGV:
5JG2013/19
Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace
výstava Mary Duras, Lázně Oblastní galerie v Liberci
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

PL 73

Duras Mary

Ivanka

sádra patinovaná

2,

PL 151

Duras Mary

Portret P.

sádra

5JG2013/20
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
výstava Jaroslav Panuška (1872 — 1958), GMU Roudnice nad Labem
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

G 1931

Panuška Jaroslav st.

Čarodějnice s havrany

lept, papír

2.

K 1153

Panuška Jaroslav st.

Hrad ve skalách

uhel, papír tónovaný

3.

K 1235

Panuška Jaroslav st.

Vrby

uhel, papír tónovaný

4.

K 1239

Panuška Jaroslav st.

Smutná cesta

uhel, papír tónovaný

5.

O 28

Panuška Jaroslav st.

Tůň

olej, lepenka

6.

O 33

Panuška Jaroslav st.

Rybník

olej, lepenka

7.

O 34

Panuška Jaroslav st.

Vřes

olej, lepenka

8.

O 39

Panuška Jaroslav st.

Prtioko

olej, lepenka

9.

O 54

Panuška Jaroslav st.

Dub

tempera, papír

10.

O 194

Panuška Jaroslav st.

Mužské skály

olej, papír

11.

O 260

Panuška Jaroslav st.

Pravěká osada v zimě

olej, lepenka

12.

O 393

Panuška Jaroslav st.

Mrtvý jde si pro lebku II. olej, plátno

13.

O 575

Panuška Jaroslav st.

Mamut

olej, karton

14.

O 576

Panuška Jaroslav st.

Slunce na rybníce

olej, karton

15.

O 633

Panuška Jaroslav st.

Zimní kraj

olej, lepenka

16.

O 638

Panuška Jaroslav st.

Pravěká osada

olej, lepenka
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5JG2013/20
17.

O 758

Panuška Jaroslav st.

Na Běháni

olej, karton

18.

O 777

Panuška Jaroslav st.

Krajina s figurami

olej, lepenka

19.

O 1203

Panuška Jaroslav st.

V pravěku

olej, lepenka

20.

O 1204

Panuška Jaroslav st.

Skály

olej, lepenka

21.

O 1365

Panuška Jaroslav st.

Štramberk

olej, plátno

5JG2013/21
Statutární město Jihlava
výstava Gustav Krum, Dům Gustava Mahlera
č.

č. sb.

autor

název

technika

1.

K 954

Krum Gustav

Nucené práce jihlavských obyvatel na opevnění uhel, papír
v době třicetileté války

2.

K 963

Krum Gustav

Zpustošené město po třicetileté válce

uhel, papír

3.

K 964

Krum Gustav

Útok císařského vojska na Jihlavu 1647

uhel, papír

4.

K 967

Krum Gustav

Převážení zvonu „Zuzana“ kolem r. 1570

uhel, papír

5.

K 979

Krum Gustav

Barbakán před Špitálskou branou v pol. 16. stol. uhel, papír

6.

K 1302

Krum Gustav

Ze života závodníků

uhel, papír

7.

K 1308

Krum Gustav

Prolomení hradeb r. 1891

uhel, papír

8.

K 1310

Krum Gustav

Jiří Poděbradský před Jihlavou v 15. století

uhel, papír

5JG2014/02
Dům umění města Brna
výstava Jaroslav Král, Dům umění města Brna
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 769

Král Jaroslav

Stojící akt

olej, plátno

2.

O 770

Král Jaroslav

Ležící akt

olej, plátno

3.

O 780

Král Jaroslav

Toileta

olej, lepenka

5JG2014/04
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
výstava Bohumír Matal — konstruktér barvy, západní křídlo hradu Špilberku
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 766

Matal Bohumír

Město a stroje

olej, plátno

2.

O 801

Matal Bohumír

Balkon s bicykly

olej, plátno

3.

O 846

Matal Bohumír

Zárodek

olej, sololit

4.

O 920

Matal Bohumír

Cyklisté

olej, plátno
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5JG2014/05
KyTICe — Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou
výstava František Antonín Jelínek, Galerie Na Půdě Světlá nad Sázavou
č.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 186

Jelínek František Antonín

Umělcova matka

2.

O 410

Jelínek František Antonín

Maminka a Růža

3.

O 523

Jelínek František Antonín

Skleník pod sněhem

4.

O 1125

Jelínek František Antonín

Nár. umělec J. Brož

5.

O 1127

Jelínek František Antonín

Lom — Lipnice

6.

O 1259

Jelínek František Antonín

Kůň na silnici

olej, plátno
olej, plátno
olej, plátno
olej, překližka
olej, plátno
olej, překližka

5JG2014/06
Galerie výtvarného umění v Ostravě
výstava Zářivý krystal / Bohumil Kubišta a české umění 1905—2013 — Průniky / Střety / Přesahy, Výstavní
sály Domu umění Ostrava
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O 268

Kubišta Bohumil

Zátiší skleněné

olej, plátno

5JG2014/07
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
výstava Emil Filla, Muzeum a galerie v Prostějově
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 997

Filla Emil

Člověk napadený lvem

olej, plátno podlepené

dlouhodobé zápůjčky:
5JG2014/01
Město Světlá nad Sázavou
výstava Expozice Muzea Světelska, Zámek ve Světlé nad Sázavou
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 569

Jelínek František Antonín

Podobizna J. Panušky

olej, plátno

5JG2014/03
Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny
výzdoba Poslanecké sněmovny, Parlament České republiky
č.p.

č. sb.

autor

název

datace

1.

O 541

Panuška Jaroslav st.

Českomoravská vysočina s Lipnicí

olej, plátno

2.

O 1281

Kuba Ludvík

Český Krumlov

olej, plátno
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5JG2014/09
Malý zámeček, s.r.o. IČ47900750, DIČ47900750
výstava Malý zámeček Herálec
č.p.

č. sb.

autor

název

technika

1.

O9

Honsa Jan

Kvetoucí trnka u Proseče

olej, lepenka

2.

O 128

Folingsby George Frederick

Člun na rybníce

olej, plátno

3.

O 129

anonym

Před lovem

olej, plátno

4.

O 161

Honsa Jan

Pohorská cesta u Daňkovic

olej, lepenka

5.

O 177

Havránek Bedřich

Ze Sázavy (Posázaví)

olej, plátno

6.

O 190

Ullmann Josef

Dubový háj

olej, plátno

7.

O 191

Preisler Jan

Kompozice s bílým koněm

olej, lepenka

8.

O 192

Mánes Antonín

Krajina

olej, plátno

9.

O 394

Macoun Gustav

Krajina

olej, plátno

10.

O 530

Kroupa (Kraupa) Václav

Krajina

olej, plátno

11.

O 632

Macoun Gustav

Pod mrakem

olej, plátno

12.

O 647

Kalvoda Alois

Letní krajina

olej, plátno

13.

O 672

Honsa Jan

Louka se stromy

olej, lepenka

14.

O 798

Chittussi Antonín

Krajina — studie

olej, plátno

15.

O 927

Kalvoda Alois

Lesní tůňka

olej, plátno

16.

O 1014

Kalvoda Alois

Krajina s mostem

olej, plátno

17.

O 1058

Honsa Jan

Podzim v parku

olej, plátno

18.

O 1255

Kosárek Adolf

Před bouří

olej, plátno

• Akviziční činnost
V roce 2014 bylo získáno celkem 5 předmětů do sbírky OGV v Jihlavě
z toho podle podsbírek:
grafiky 5
podle způsobu získání:
koupě 5
zaevidováno v chronologické evidenci 5
zaevidováno v systematické evidenci 5
zaevidováno v počítačové databázi Demus Evidence 5
zaevidováno v počítačové databázi Demus Výtvarné umění   5
Přírůstky 2014 koupí:
G, 2245, Vičar Jan, Lucerničky, 2003
G, 2246, Vičar Jan, Birkarspitze I, 2008
G, 2247, Vičar Jan, Birkarspitze II, 2008
G, 2248, Vičar Jan, Birkarspitze III, 2008
G, 2249, Vičar Jan, Roští, 2005
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• Stěhování depozitáře
V roce 2014 byla přestěhována celá podsbírka plastiky v počtu 361 sbírkových předmětů do nově vybudovaného depozitáře v Jihlavě–Heleníně. Zde byly předměty řádně uloženy, zkontrolovány a přiděleny jim byly
nové lokace.

Knihovna
K 31. prosinci 2014 knihovna evidovala 7 468 knihovních dokumentů, z toho  3 690 monografií, 3 371 katalogů
výstav a 407 kompletů (ročníků) periodik. V uvedeném celkovém počtu není zahrnuto 1 264 jednotlivých
čísel periodik. Přírůstek za rok 2014 byl obdobný jako v předcházejícím roce, a to 115 dokumentů, převážně
katalogů výstav získaných výměnou a darem od jiných galerií.

Složení knihovního fondu

Složení knihovního fondu:

katalogy výstav;
3371; 39%

komplety periodik;
407; 5%

jednotlivá čísla
periodik; 1264; 14%

knihy
katalogy výstav
komplety periodik
jednotlivá čísla periodik

knihy; 3690; 42%

Na knižní fond bylo v roce 2014 vynaloženo 13 649 Kč, z toho 9 415 Kč na knihy a katalogy výstav a 4 234 Kč
na předplatné pokračujících zdrojů (časopisů).
Během uplynulého roku 2014 byla  na základě knihovního zákona č. 257/2001 Sb. provedena revize celého
knihovního fondu. Při revizi nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem fondu. V souvislosti s novými katalogizačními pravidly RDA (platnými od 1. dubna 2015) knihovna požádala Ministerstvo
kultury ČR o finanční dotaci na přechod ze systému UNIMARC na MARC21 a byla úspěšná. Z celkového
nákladu 12 705 Kč knihovna obdržela z programu VISK 3 dotaci 8 000 Kč. Ve spolupráci s firmou Lanius
Tábor byla převedena všechna knihovní data na nový formát MARC21 vyhovující novým pravidlům RDA. Je
tak zajištěna další spolupráce se Souborným katalogem ČR. Revize knihovního fondu i převedení knihovních
dat proběhlo bez omezení služeb knihovny pro veřejnost.
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Dne 9. dubna 2014 se galerijní knihovna stala místem setkání jihlavských knihovníků ze zdejších knihoven
(VŠP, MěK, Okresní archiv, Magistrát, Muzeum Vysočiny, Lékařská knihovna, knihovny středních a základních škol) za účelem vzájemného poznání a spolupráce.
Během roku knihovnu fyzicky navštívilo 83 osob, které si vypůjčily 426 knihovních dokumentů. Internet
navštívilo dalších 170 osob.
Knihovna organizovala prodej publikací na internetovém e-shopu a ve dvou prodejnách na vrátnicích
s celkovou roční tržbou 100 241 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 Muzejní
a galerijní noc, Dny otevřených ateliérů, Dny evropského kulturního dědictví ad. Mimořádným počinem byla
spolupráce všech kulturních organizací zřizovaných Krajem Vysočina při realizaci výstavy Poklady Vysočiny.
Tato výstava bude mít v různých podobách reprízy v roce 2015 ve zůčastněných institucích. Ve spolupráci
s Landessamlungen Niederösterreich a  Muzeem v Havlíčkově Brodě byla uspořádána též výstava v OGV
na téma Hrady česko-rakouského pomezí v umění.
Mezi galeriemi a muzei zřizovanými Krajem Vysočina probíhala úzká komunikace v rámci dalších společných
projektů (Senior pas a Rodinné pasy, Společná vstupenka). I nadále se pokračuje v naplňování 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. 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. 2014 měla stránka
530 fanoušků.

Vzdělávání pracovníků
Během roku 2014 byli pracovníci odborného oddělení vysíláni na vzdělávací kurzy pořádané Komorou odborných pracovníků a Komory edukativních pracovníků Rady galerií a dále byli začleněni do vzdělávacího
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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. 0528/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013 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 2014 byl schválen usnesením č. 0609/11/2014/RK dne 25. 3. 2014. 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 3.130 000,- Kč.
Během roku nebyly projednány žádné změny nebo úpravy schváleného finančního plánu.
Odvod z investičního fondu na základě usnesení č. 0609/11/2014/RK byl organizaci uložen odvod z investičního fondu ve výši 465.000,- Kč. Odvod se uskutečnil v průběhu roku ve třech splátkách — za 1. a 2. čtvrtletí
v červnu, za 3. čtvrtletí v srpnu a za 4. čtvrtletí v listopadu.
Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2014
Dne 2. 9. 2014 byla na BÚ organizace poukázána účelová neinvestiční dotace ve výši 8.000,- Kč, poskytnutá
Ministerstvem kultury ČR v rámci grantu „VISK 3“ na realizaci projektu „Převedení katalogizačních modulů
programu Clavius z UNIMARCU na formát MARC 21“, ÚZ 34 053. Tyto prostředky byly v účetnictví vykázané jako dotace ze státního rozpočtu. Došlá faktura od společnosti Lanius, s. r. o. Tábor byla zaúčtována
na účet 518  softwarové služby. Poskytnutá dotace 8.000,- Kč byla zaúčtována pod ÚZ 34 053, zbylá částka
4.705,- s ÚZ 0 jako podíl nákladů OGV. Do výnosů byla dotace zúčtována ve výši skutečně čerpaných nákladů v měsíci září tj. 8.000,- Kč na účet 672.
Ostatní dotace
V roce 2014 získala organizace zahraniční dotaci z Visegradského fondu ve výši 9.000 EUR na realizaci
projektu „Alfalfa“ zahrnující pořádání výstavy Seno, sláma a konference. Smlouva s Visegradským fondem
byla uzavřena dne 20. 1. 2014 a zúčtována v podrozvaze na účtu 941. Doba realizace projektu je od 1. 3. 2014
do 28. 2. 2015. Konečné vyúčtování se uskuteční během měsíce února 2015. Výše podpory byla během
realizace projektu poskytnuta ve dvou splátkách (2x záloha během roku 2014 a poslední splátka ve výši
1.800 EUR bude poskytnuta po skončení vyúčtování). První zálohu obdržela organizace dne 10. 2. 2014 ve
výši 1.800 EUR, která byla platným denním kurzem zúčtována v rozvaze na účet 472 a v adekvátní výši snížena v podrozvaze na účtu 941. Ve výnosech na účtu 672 je zúčtována dotace ve výši Kč 70.407,50 tj. skutečně
vynaložených nákladů za sledované období.
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Druhou zálohu obdržela organizace dne 12. 9. 2014 ve výši 5.400 EUR, která byla rovněž platným denním
kurzem zúčtována v rozvaze na účet 472 a v adekvátní výši snížena v podrozvaze na účtu 941. Ve výnosech na
účtu 672 je zúčtována dotace ve výši Kč 66.060,- tj. skutečně vynaložených nákladů za sledovaném období
(za 3. čtvrtletí 2014) a ve výši Kč 31.511,- (za 4. čtvrtletí 2014).
Tato zahraniční dotace výrazně ovlivnila 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, tržby ze služeb
odborné knihovny, příjmy za pořádání semináře „Dějiny umění“, příměstského tábora a z kulturně výchovné
činnosti, zejména výtvarné kurzy pro školy a veřejnost. Podíl na výnosech představuje i prodej vlastních
katalogů a publikací k výstavám, příjmy z nájmů a reklam a dále ostatní služby, které tvoří převážně přefakturace nákladů spojených s výstavami Hrady česko–rakouského pomezí a Poklady Vysočiny a přefakturace služeb v rámci pořádání MFDF Jihlava 2014. Dalšími ostatními výnosy jsou příležitostné přepravy uměleckých
děl a obrazů na výstavy služebním vozidlem v rámci spolupráce s jinými kulturními organizacemi.

• Výsledek hospodaření
V roce 2014 vytvořila OGV v Jihlavě zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti Kč 148.291,40
a v doplňkové činnosti Kč 18.905.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2014 činí Kč 167.196,40.
Kladný výsledek hospodaření je způsoben hlavně zúčtováním dotace Visegradského fondu do výnosů organizace na projekt Alfalfa. V průběhu roku 2014 obdržela organizace na BÚ dvě splátky ve výši 7.200,- EUR.
Ve výnosech byla dotace zúčtována ve čtvrtletních intervalech. Hospodářský výsledek rovněž ovlivnily výnosy ze služeb ve výši Kč 215.824,-. Největší položky výnosů jsou tvořeny ze vstupného na výstavy, z výtvarných kurzů a kulturně výchovné činnosti a z ostatních služeb. Jedná se o přepravu uměleckých děl, služby
spojené s výstavami Hrady česko–rakouského pomezí a Poklady Vysočiny a služby spojené s pořádáním
MFDF v Jihlavě.
K úsporám nákladů, které ovlivnily výsledek hospodaření, došlo u spotřeby energií 78 tis., celkových mzdových nákladů 68 tis., včetně ostatních osobních nákladů, zákonného pojištění a sociálních nákladů. Opačným
směrem, tj. nižší, je výsledek hospodaření ovlivněn také skutečností, že nebyl čerpán fond odměn dle plánu.
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. Dle
již výše zmiňovaného NV č. 564/2006 jsou všichni zaměstnanci organizace v pracovním poměru odměňování na základě přílohy č. 1. Organizace je povinna dodržovat NV č. 567/2006 Sb. Během roku 2014 došlo
k zákonné změně na základě NV č. 204, kterým se mění NV č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, s účinností
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od 1. 1. 2015. Důsledkem toho je navýšení platových tarifů u zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti
vzhledem ke změně výše minimální mzdy.
Organizace měla v rámci finančního plánu schválený limit prostředků na platy ve výši 3.130 000,- Kč, konečné náklady na platy zaměstnanců byly ve výši 3.078 872,- Kč, což představuje úsporu Kč 51.128,-. Z tohoto důvodu a z důvodu dosažení kladného výsledku hospodaření nebylo přistoupeno k čerpání fondu odměn.
Úspora v limitu prostředků na platy nastala po personálních změnách, odchodu pracovnice pro kulturně
výchovnou činnost na mateřskou dovolenou v květnu 2014 a řešení jejího zástupu, kdy nový zaměstnanec
nastoupil až v září 2014. Další pracovnice na pozici kurátorky začala od října 2014 pracovat na poloviční úvazek, který potrvá až do května 2015.  

• 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.
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činí za rok 2014 Kč 18.905,-.
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
Kč 18.905,- (porovnání s předchozími roky 2013 Kč 3.634,-, 2012 Kč 7.789,-, 2011 Kč 3.561,80, 2010 Kč 3.048,-).

• Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhlášky č. 270/2010 Sb.  a směrnice k  inventarizaci OGV v Jihlavě byla provedena v rámci roční uzávěrky inventarizace majetku, závazků a pohledávek.  
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 2014. V průběhu inventur
nebyly zjištěny žádné rozdíly podléhající zúčtování k datu roční závěrky.
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• 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.
Jakýkoliv výdaj nebo příjem v organizaci schvaluje svým podpisem nejdříve příkazce operace, potom správce rozpočtu a nakonec hlavní účetní, dále musí všichni dbát na hospodárnost vynakládaných finančních
prostředků a na jejich plynulé čerpání v souladu se schváleným finančním plánem.
Pro ověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému probíhají každoročně v organizaci následné finanční
kontroly. V roce 2014  byly dle příkazu ředitele provedeny průběžné finanční kontroly peněžní hotovosti
a cenin, inventarizace v příručních pokladnách na vrátnicích obou budov a v odborné knihovně v souladu se
směrnicí o Vnitřním kontrolním systému. Nebyly shledány žádné rozdíly nebo nesrovnalosti. Kontroly jsou
prováděny následně po skončení čtvrtletí.
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 Ruce v moři fazolových květů

z výstavy Sběratelův drobnopis

z akvizic: G 2245, Jan Vičar, Lucerničky

z animačního programu k výstavě Marius Kotrba
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Obrazová příloha: fotodokumentace

pohled do expozice výstavy Ruce v moři fazolových květů

komentovaná prohlídka výstavy Sběratelův drobnopis

z odborného sympozia k projektu Alfalfa

divadelní vystoupení během Galerijní noci
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