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1  Manažerské 
zhodnocení činnosti 
v roce 2021

Rok 2021 byl poznamenán pandemií COVID-19 stejně 
jako rok předcházející. Některé výstavy se neuskutečnily 
vůbec, jiné byly předčasně uzavřeny, nebo naopak prodlou-
ženy, další byly odloženy na pozdější termíny. Pandemická 
situace kladla nemalé nároky na novou organizaci a jednání 
s partnery. Uzavření instituce jsme se snažili sanovat online 
aktivitami. Trend zpřístupňovat výstavy online se stal nevy-
hnutelným. Bylo to přirozené a správné. Jednalo se o jeden 
z mála pozitivních dopadů pandemie, která tyto procesy ak-
celerovala. Je však otázkou jejich pokračování za normální 
situace, protože tato forma digitalizace je nákladná a může 
mít i negativní dopad v podobě snížení návštěvnosti.

I přes nepříznivou situaci se v roce 2021 uskutečnila 
řada stěžejních a zajímavých výstavních projektů. Celoroční 
výstavní činnost GVUO byla podpořena dotací Minister-
stva kultury ČR, za což jsme velmi vděční. Velmi příkladnou 
byla spolupráce s Fakultou umění Ostravské univerzity na 
výstavním cyklu Ostrava sobě, který představil Václava 
Rodka, Elišku Čabalovou a Marka Sibinského. Důležité byly 
také výstavy prezentující segmenty galerijních sbírek, jako 
například expozice Španělští umělci Pařížské školy, jež měla 
odezvu i v zahraničním tisku, nebo také uvedení umělec-
ké osobnosti Ladislava Zívra. V létě ovládl Dům umění 
mezinárodní projekt HYBRID-IN, který představil umělce 
z Polska, Slovenska a Česka. Následně byl reprízován ve 
Vratislavi a Trnavě, kde zaznamenal obdobné nadšení jako 
u nás. Hlavní výstavou roku byla prezentace tvorby světově 
uznávaného amerického architekta Stevena Holla, včetně 
jeho projektu Koncertního sálu v Ostravě. Jednalo se o mi-
mořádně organizačně a finančně náročnou akci, která by se 
neuskutečnila bez intenzivní spolupráce a podpory všech 
partnerů, jimž za to velmi děkuji.

V roce 2021 bylo investováno do posílení a technolo-
gické aktualizace poplachového zabezpečovacího a tísňo-
vého systému, což spočívalo v masivní výměně starých čidel 
a přidruženého aparátu na jedné z budov GVUO. Současně 
došlo k doplnění kamerového systému a výměně několi-
ka starých kamer. Za významnou investici považuji také 
zhotovení 3D modelu plánované přístavby, tzv. Bílého stínu. 

Současně tento model posloužil k vytvoření virtuální reality, 
v níž byla v několika podlažích „nainstalována díla“. Díky 
tomu lze dále rozvíjet připravovanou stálou expozici. Tento 
systém bude nejen zpřístupněn veřejnosti, ale také poslouží 
k dalšímu plánování a ověřování funkční a věcné náplně.

I v loňském roce byla restaurována umělecká díla. Tyto 
práce byly realizovány externě za využití dotačního titulu 
Ministerstva kultury ČR.

Jedním ze stěžejnějších úkolů GVUO byla digitalizace 
více než 400 uměleckých děl ze sbírek muzeí, které jsou 
zřizovány Moravskoslezským krajem.

Je třeba zmínit také mimořádnou akvizici, která díky 
participaci Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR a Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje zajistila rozšíření 
sbírek o vynikající příklady českého umění zejména 60. až 
90. let minulého století. Za více než 7 milionů korun se nám 
podařilo získat práce, které zásadním způsobem doplňují 
mezery ve sbírkách a významně obohacují majetek spra-
vovaný GVUO. Autorsky se podařilo zastoupit další výlučné 
osobnosti české a slovenské výtvarné scény, uznávané na 
mezinárodní scéně, jako je například Adriena Šimotová, 
Jitka a Květa Válovy, Josef Jankovič, Michael Kern, Mono-
gramista T.D, Miloš Urbásek, Eva Kmentová, Rudolf Sikora 
a mnoho dalších. Většina z nich se v budoucnu stane ozdo-
bou stálých expozic v plánované přístavbě Domu umění, již 
zmíněném Bílém stínu.

Lze konstatovat, že po stránce ekonomické se instituci 
dařilo dobře, včetně získávání dalších zdrojů na činnost, i za 
cenu úsporných opatření, která vyplynula z událostí kolem 
pandemie.

Za podporu a spolupráci děkuji kolegům, Moravskoslez-
skému kraji, Ministerstvu kultury ČR, statutárnímu městu 
Ostrava, partnerům a všem návštěvníkům.

Jiří Jůza, ředitel GVUO
25. února 2022

Pečujeme o naše sbírky, 
pořádáme expozice, 
výstavy a doprovodné 
programy s cílem přispět 
k estetickému, etickému, 
komunikačnímu, sociálnímu, 
kulturně -historickému 
vzdělávání zejména mladé 
generace.
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1.1  Základní informace 
o galerii

Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
IČ: 00373231
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. (ředitel)

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organiza-
ce (dále jen GVUO), zřizovaná Moravskoslezským krajem, 
je sbírkovou institucí nadregionálního významu. Činnost vy-
konává v souladu se zřizovací listinou, organizačním řádem 
a zákonem č. 122/2000 Sb. včetně souvisejících předpisů 
na území celé České republiky.

GVUO je členem Rady galerií ČR a ICOM.

Vymezení hlavního účelu 
a popis příspěvkové organizace
—  rozšiřovat bohatý sbírkový fond za účelem tezaurace 

uměleckých hodnot regionálního, národního i mezinárod-
ního významu a zkvalitnění jeho vypovídací hodnoty

—  pečovat o movité kulturní dědictví, využívat sbírky 
k pořádání expozic a výstav s cílem přispět k estetic-
kému, etickému, komunikačnímu, sociálnímu, kulturně-
-historickému vzdělávání občanů zejména mladé 
generace

—  poskytovat hodnotné kulturní zážitky i příležitost k uspo-
kojování kulturních potřeb občanů, na sofistikované 
úrovni přispívat jako významná kulturní destinace kraje 
ke zkvalitňování služeb cestovního ruchu

—  poskytovat odbornou oporu badatelům a studentům 
uměleckých a historických oborů; působit jako regi-
onální metodické a poradenské centrum pro práci 
s výtvarným uměním

—  přispívat k rozšíření kulturní nabídky místa periodickými 
výstavami současného umění a mimovýstavními kul-
turními akcemi a plnit úlohu jednoho z živých krajských 
kulturních center

Budovy

Správní a dokumentační centrum
Poděbradova 1291/12, 
702 00 Ostrava
T: +420 596 112 566

Objekt byl otevřen k 1. červnu 2008 a je do něj situováno 
administrativní zázemí instituce a knihovna s badatelnou, 
jež je veřejně přístupná.

Výstavní budova 
Dům umění
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
T: +420 596 115 425
Otevřeno: úterý–neděle 10–18 hodin

info@gvuo.cz
gvuo.cz
facebook.com/gvuostrava/
instagram.com/dum_umeni_gvuo
twitter.com/gvuo_dum_umeni

Dům umění, foto: Katarína Jamrišková

1 Manažerské zhodnocení činnosti v roce 2021
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1.2 Organizační struktura

1 Manažerské zhodnocení činnosti v roce 2021

Ředitel
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

Úsek ekonomiky a provozu
Vedoucí Ing. Ivana Richtářová

Oddělení účetnictví a majetkové správy
Vedoucí Ing. Zuzana Grimmová

Oddělení údržby Sekretariát
Jarmila Štěpánková

Správce operačního systému
Ing. Ivo Kadlčík

Technik, údržbář, řidič
Tomáš Lipina

Dozor sálů DU
Vojtěch Špunda
Václav Hranický

Vrátný, telefonista SB
Dagmar Fedáková
René Tlusták

Úklid DU a SB 
Miroslava Loderová
Bohuslava Němcová

Vrátný DU
Vít Valchař
Jiří Slípek
Miroslav Zemánek
Táňa Zemánková
Libor Mohyla

Obsluha skeneru
Milan Kovalčík

Účetní
Hana Ogurková

Referent majetkové správy
Jana Štůsková

Pokladní
Jana Janovičová

Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2021) je 33, z toho 1 na rodičovské dovolené:

THP — 13 osob (ředitel, 3 kurátoři, správce depozitáře, restaurátor (RD), registrátor, 2 edukátoři v kultuře, 
2 PR zaměstnanci, knihovnice, grafik)
ostatní THP — 7 osob (vedoucí ekonomicko-provozního úseku, hlavní účetní, účetní, administrativní pracovník, referent 
majetkové správy, správce operačního systému, grafik – obsluha skeneru)
dělníci — 13 osob (pokladní, 2 recepční, 2 hlídači, 5 vrátných, 2 uklízečky, technik)

Oddělení sbírek a výstav
Vedoucí Mgr. Gabriela Pelikánová

Restaurátor
MgA. Dominika Kozera Dworoková (RD)

Edukátor v kultuře
Mgr. Jana Sedláková

Edukátor v kultuře
MgA. Hedvika Dalecká

Registrar a správce depozitáře 
MgA. Václav Buchtelík

Registrátor
Mgr. Petr Gába

Kurátor
Mgr. Jaroslav Michna

Oddělení 
pedagogických činností

Oddělení public relations
Tisková mluvčí a vedoucí 
PhDr. Jana Malášek Šrubařová

Pracovník vztahů 
k veřejnosti
Mgr. Magdaléna Staňková

Knihovnice a dokumentátorka
Vladimíra Lichovníková

Grafik
MgA. Katarína Jamrišková

Úsek odborných činností
Vedoucí Mgr. Renata Skřebská
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Z výstavy HYBRID-IN, foto: Roman Polášek
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2  Zhodnocení dopadů 
protiepidemických 
opatření

V době od 1. 1. do 10. 5. 2021 byly Dům umění i Knihovna 
GVUO z důvodu protiepidemických opatření pro veřejnost 
uzavřeny. Po otevření byla zavedena pravidla platná dle 
Ministerstva zdravotnictví ČR, tedy povinné respirátory, 
rozestupy, dezinfekce rukou (dezinfekce byla k dispozici 
hned u vstupů do budov GVUO) a stále přetrvávala nejrůz-
nější omezení v podobě stanovení maximální návštěvnosti či 
množství návštěvníků na m2. Se sílící pandemií se opatření 
zpřísňovala a GVUO na ně musela reagovat. Později došlo 
také k povinnosti kontrolovat doklady o bezinfekčnosti ze 
strany zaměstnanců GVUO, což se vždy nesetkalo s pocho-
pením u veřejnosti.

Nezbytné bylo udržet jakousi kontinuitu platnosti pra-
videl pro návštěvu GVUO. Vzhledem k neustálému vývoji 
celostátních opatření si GVUO udržela stabilitu zachováním 
pravidla maximálního počtu návštěvníků doprovodných 
programů, což bylo 20 osob (respektive lektor / účinkující /
přednášející + diváci). Toto omezení, platné po celý zbytek 
roku, prakticky omezilo jen přednášky. Tvůrčí dílny měly 
stanovený limit návštěvníků do 15 osob i v předpandemic-
kém období. Účast na přednáškách si návštěvníci mohli 
rezervovat předem.

Výjimkou v omezení počtu návštěvnosti byly vernisáže 
výstav, které se konaly před budovou Domu umění, dokud 
to bylo možné, vevnitř byly výstavy zpřístupněny už jen pro 
individuální prohlídky. V zimních měsících a během festivalu 
Ostravská muzejní noc byli návštěvníci požádáni o před-
ložení dokladu o bezinfekčnosti. V rámci vernisáží nebylo 
nabízeno obvyklé občerstvení, aby byl v budově minimalizo-
ván pobyt návštěvníků bez respirátoru.

2 Shodnocení dopadů protiepidemiologických opatření

Zaměstnanci GVUO byli testováni dle nařízení vlády v pra-
videlných intervalech na náklady organizace. V období od 
dubna do června 2021 testoval zaměstnance poskytovatel 
externích zdravotních služeb MALÉ ZDRAVÍ a.s. a testy byly 
hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

GVUO v roce 2021 nakoupila celkem 2,5 tisíce kusů re-
spirátorů, 40 litrů dezinfekce a 240 kusů antigenních testů.

Dopady protiepidemických opatření se tedy projevily 
především snížením počtu návštěvníků, což vedlo k poklesu 
tržeb, a zároveň zpřísněným dohledem a provozem GVUO 
(respirátory, antigenní testy, dezifekce, pravidelné otírání 
povrchů a zvýšené nároky na úklid).

vernisáž výstavy Radost, foto: Martin Straka
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3 Návštěvnost

3.1  Počet návštěvníků dle poboček

3. 1. 1  Dům umění

Výstavy

3 Náštěvnost

Název výstavy Návštěvnost Nezapočítáno1

01 Dělník je smrtelný, práce je živá
01. 01. – 21. 02. 2021 (23. 09. 2020 – 03. 01. 2021)

34 0

02 Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
B. Matal / Podvečer s Giorgiem de Chirico
01. 01. – 21. 02. 2021 (23. 09. 2020 – 03. 01. 2021)

0 0

03 K soutěži
01. 01. – 21. 02. 2021 (23. 09. 2020 – 03. 01. 2021)

0 0

04 Dům umění v Ostravě / stálá expozice
01. 01. – 31. 12. 2021 (23. 09. 2020 – 03. 01. 2021)

8 426 0

05 VÁCLAV BROŽÍK / Kresby
03. 03. – 02. 05. 20212

0 0

06 VÁCLAV RODEK / METAKÓDY
10. 03. – 06. 06. 2021

1 060 0

07 Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
H. Puchová / Honza, Petra
10. 03. – 07. 11. 2021

0 7 462

08 Kresby ze sbírky Františka Jurečka
04. 05. – 08. 08. 2021

0 2 677

09 Španělské umění Pařížské školy
05. 05. – 06. 06. 2021

1 095 0

10 HYBRID-IN
23. 06. – 29. 08. 2021

2 815 0

11 VÁCLAV BROŽÍK / Kresby – 
znovuobnovená výstava
18. 08. – 31. 10. 2021

0 4 107

12 LADISLAV ZÍVR / Sochy a kresby
15. 09. – 14. 11. 2021

3 226 0

13 ELIŠKA ČABALOVÁ / Místa a Knihy
15. 09. – 31. 10. 2021

2 906 0

14 STEVEN HOLL: Making Architecture | 
OSTRAVA
23. 09. 2021 – 02. 01. 2022

4 225 0

15 Dost dobrý Dobrinov
09. 11. 2021 – 13. 02. 2022

0 1 243

1 Výstavy zde evidované jsou proměnlivou součástí stálé expozice.
2  Výstava byla zpřístupněna pouze prostřednictvím virtuální prohlídky, fotogalerie 

a online komentované prohlídky.

*  V rámci návštěvnosti výstav jsou započítány vernisáže, komentované prohlídky 
a festival Ostravská muzejní noc. 

**  Vernisáže, komentované prohlídky a přednášky byly vysílány živě a jsou ke zhlédnutí 
v archivu videí na Facebooku i YouTube GVUO. 

16 MAREK SIBINSKÝ / Basis of Gray
17. 11. 2021 – 02. 01. 2022

1 166 0

17 Brčko na drátě
23. 11. 2021 – 27. 02. 2022

716 0

Doprovodné programy

Počet programů Počet návštěvníků

V rámci výstav* 23 1 902

Mimo výstavy 33 774

Počet programů Počet návštěvníků

Vernisáže** 7 926

Komentované prohlídky** 15 78

Přednášky** 22 97

Literární čtvrtky 5 151

Festivaly 3 1 054

Prezentace 2 100

Různé 4 80

Z toho

SHRNUTÍ NÁVŠTEVNOSTI

Počet návštěvníků

Výstavy (Dům umění, Ostrava) 26 091

Doprovodné programy a dílny 
nezapočítané ve výstavách

1 108

Celkem 27 199
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3. 1. 2  Knihovna

Knihovna GVUO je jedinou veřejnou galerijní knihovnou 
v Moravskoslezském kraji se specializovaným fondem. Je 
prioritně zaměřená na výtvarné umění a příbuzné obory. 
V knihovním fondu jsou shromažďovány publikace, katalogy 
výstav a časopisy s tímto zaměřením. Knihovna také ucho-
vává dokumentaci výstav a doprovodných činností GVUO 
i dokumenty mapující výtvarnou kulturu regionu.

Dokumentace k výstavám v Domě umění, GVUO 
obsahuje plakáty, pozvánky, tiskové zprávy, fotografie, 
články z periodik a informace z médií i webového prostředí. 
Knihovna průběžně dokumentační materiály zpracovává 
a doplňuje.

Od roku 2004 je Knihovna GVUO evidovaná v databázi 
Ministerstva kultury ČR pod číslem 6018. Díky tomu může 
využívat grantové a dotační zdroje MK ČR a výjimky dané 
prováděcí vyhláškou č. 88/2002 Sb. Poskytuje knihovnické 
a informační služby pro odbornou a vědeckou činnost od-
borným pracovníkům i veřejnosti. Zaměřuje se na studenty 
vysokých i středních škol, kterým poskytuje materiály a do-
kumenty k jejich odborným pracím, projektům i referátům. 
Pedagogům různých typů škol nabízí materiály pro výuku, 
individuálně pracuje s odbornými pracovníky galerie, sou-
kromými badateli, výtvarníky i s dalšími skupinami uživatelů.

V roce 2021 využívalo služeb knihovny 25 registro-
vaných uživatelů a navštívilo ji celkem 186 návštěvníků. 
Webový on-line katalog knihovny zaznamenal za rok 2021 
celkem 1 670 badatelských dotazů.

zaměstnanec GVUO 72,04 %

ostatní 10,75 %

student 7,53 %

pedagog 5,91 %

kulturní pracovník 2,69 %

senior 0,54 %

výtvarník 0,54 %

Výpůjčky
Celkem bylo realizováno 3 663 výpůjček knihovních doku-
mentů (evidováno AKS Clavius). Byly poskytovány referenč-
ní i vyhledávací služby, také rešerše a informace byly zpří-
stupňovány i prostřednictvím elektronických informačních 
zdrojů. Byly zprostředkovány meziknihovní výpůjční služby.

Typ výpůjčky Počet výpůjček Z celkového počtu

Monografie 3 583 97,82 %

Periodika 80 2,18 %

Knihovní fond
Zahrnuje k 31. 12. 2021 celkem 32 636 knihovních jed-
notek, tvoří jej monografie (13 073 k. j.) a katalogy výstav 
(19 365 k. j.), časopisy a aukční katalogy. V roce 2021 
se knihovní fond rozrostl o 2216 svazků. Výdaje na nákup 
činily 72 070,40 Kč. Přírůstky knihovních jednotek jsou 
získávány nákupem či výměnou mezi galeriemi a muzei ČR 
i ze zahraničí.

Složení návštěv badatelů za rok 2021
Akce ve studovně knihovny
V roce 2021 se knihovna zapojila do pátého ročníku 
společné akce deseti významných ostravských kniho-
ven (MSVK, Univerzitní knihovna OU, VŠB-TU knihovna 
EF, Knihovna Ostravského muzea, KMO, Knihovna NPÚ, 
Knihovna AMO, Knihovna GVUO, Plato, Knihovna Janáčko-
vy konzervatoře v Ostravě) s názvem Festival ostravských 
knihoven, který se uskutečnil 5. října 2021 v rámci Týdne 
knihoven. Knihovna GVUO se na akci prezentovala před-
náškou o historii knihovny a 4. sjezdu moravských bibliofilů 
a exlibristů v Moravské Ostravě, který se konal v květnu 
1931 a přednáškou o tiskárně Kryl a Scotti z Nového Jičína 
a jejich bibliofilských tiscích, které jsou součástí knihovního 
fondu galerijní knihovny.

3.2  Počet návštěvníků dle vstupného

Druh vstupného Počet návštěvníků

Plné 1 678

Zlevněné 3 725

Volné 21 796

3 Náštěvnost



18 19

Vernisáž výstavy HYBRID-IN, foto: Martin Straka
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3.3  Zhodnocení návštěvnosti dle 
výstav a akcí (nejlépe hodnocené 
výstavy a akce ze strany 
veřejnosti)

V roce 2021 byly nejnavštěvovanějšími projekty vý-
stava STEVEN HOLL: Making Architecture | OSTRAVA 
(4 225 osob / 15 týdnů) a LADISLAV ZÍVR / Sochy a kres-
by (3 379 osob / 9 týdnů). Nejnavštěvovanějším a široce 
oblíbeným doprovodným programem je festival Ostravská 
muzejní noc (898 osob).

Vážení. Úžasné počiny, velké díky. 
Přijdu ještě, na poprvé se vše 
nevstřebá. Proč Steven Holl? Líbí. 
Velká spokojenost pro souvislosti.

M. Š., 8. 10. 2021

 

Děkujeme za krásnou výstavu 
Ladislava Zívra. Vždy, když přijedeme 
do Ostravy, se tu rádi zastavíme.

manželé Č., 9. 10. 2021

Výstava je úžasná! 
V. M., 2. 6. 2021

kniha návštěv (výstava STEVEN HOLL: Making Architecture| OSTRAVA)

kniha návštěv (výstava LADISLAV ZÍVR / Sochy a kresby)

Facebook (Španělští umělci Pařížské školy)

3 Náštěvnost

3.4  Dopady uzavření a omezení 
provozu

Výstavní a doprovodný program GVUO silně ovlivnila 
pandemie koronaviru. Dopady uzavření a omezení provo-
zu galerie se v roce 2021 projevily především snížením 
počtu návštěvníků, což vedlo k poklesu tržeb. Celoroční 
návštěvnost i návštěvnost jednotlivých výstav byla oproti 
předpandemickému období třetinová. Na druhou stranu je 
nezbytné zmínit, že oproti roku 2020, kdy byla GVUO také 
5 měsíců uzavřena, došlo k nárůstu návštěvníků o přibližně 
4 000 osob.

Některé výstavy se neuskutečnily vůbec, jiné byly před-
časně ukončeny, nebo naopak prodlouženy, další přesunuty 
na jiné termíny. Přesun výstav a doprovodných programů 
do online prostoru byl jediným možným řešením a GVUO jej 
maximálně využila formou virtuálních prohlídek, LIVE stre-
amů vernisáží, komentovaných prohlídek a besed s umělci 
na Facebooku a Youtube GVUO. Kvůli uzavření GVUO bylo 
do online prostoru převedeno 22 doprovodných programů 
a vzhledem k omezení počtu návštěvníků kulturních akcí 
tyto programy byly streamovány i po otevření galerie. Otáz-
kou však zůstává, zda je vhodné tento trend plnohodnotně 
udržovat i v následujících letech kvůli negativnímu dopa-
du na návštěvnost. Zároveň je zřejmé, že zájem o online 
aktivity opadává.

Tvůrčí dílny a edukační programy se konaly až od 
září 2021 a nejzásadnější propad návštěvnosti byl patrný 
v oblasti edukačních programů pro školy, které galerii na-
vštěvovaly minimálně.

V evidenci návštěvnosti je patrný zvýšený trend návštěv 
GVUO v neděli a ve dny neplacených vstupů, což bude prav-
děpodobně pokračovat i nadále.
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Z výstavy VÁCLAV RODEK / Metakódy, foto: Roman Polášek
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4  Zhodnocení 
práce s cílovými 
skupinami

GVUO své doprovodné programy zaměřuje na různé cílové 
skupiny. Pro rodiny s dětmi jsou v nabídce tvůrčí dílny pro 
nejmenší (za přítomnosti rodičů) a pro děti (bez přítomnosti 
rodičů), také například festival Ostravská muzejní noc, vizu-
álně-zvuková dílna nebo letní dílny. Pro školy a studenty jsou 
připraveny edukační programy k výstavám a prezentace. 
Dospělí mohou navštívit tvůrčí dílny, literární čtvrtky, před-
nášky, festivaly, muzikoterapie a komentované prohlídky, 
zatímco senioři a fyzicky i mentálně hendikepovaní si mohou 
vyzkoušet speciální tvůrčí dílny.

GVUO v roce 2021 zaznamenala rozšíření cílové skupi-
ny rodiny s dětmi a mladí lidé do 30 let. V tomto se ohledu 
se díky pandemii, dobře zvolenému výstavnímu plánu a do-
provodnému programu podařilo rozšířit dvě dlouho stagnu-
jící cílové skupiny. 

Bohužel pandemie měla vliv také na cílovou skupinu 
seniorů a členů Společnosti přátel GVUO, kteří se stáhli do 
ústraní a jejich návrat je velmi pozvolný.

Pandemie měla také velmi negativní vliv na cílovou sku-
pinu školy a školky, jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole.

4.1  Edukační programy

V roce 2021 byly realizovány edukační programy pouze 
k 5 výstavám. Uskutečnilo se 42 edukačních programů, 
kterých se zúčastnilo 611 návštěvníků.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením v průběhu 
roku 2021 byl počet edukačních programů a jejich účastní-
ků velmi nízký.

Název výstavy* Počet programů Počet 
účastníků

Španělské umění Pařížské školy
05. 05. – 04. 06. 2021

1 24

ELIŠKA ČABALOVÁ / Místa & Knihy
20. 09. – 29. 10. 2021

19 248

LADISLAV ZÍVR / Sochy a kresby
20. 09. – 12. 11. 2021

16 234

STEVEN HOLL: Making Architecture | 
OSTRAVA
23. 09. – 20. 12. 2021

1 22

MAREK SIBINSKÝ / Basis of Gray
23. 11. – 20. 12. 2021

5 83

Celkem 42 611

*  Pod názvy výstav jsou uvedeny termíny realizací edukačních programů, nikoli doba 
konání výstav. 

4.2  Tvůrčí dílny

Vzhledem k protiepidemickým opatřením v průběhu roku 
2021 byl počet dílen a jejich účastníků velmi nízký.

Dílny a workshopy Počet dílen Počet účastníků Místo konání

GVUO pro nejmenší 4 30 Dům umění

GVUO pro děti 7 41 Dům umění

GVUO pro dospělé 10 74 Dům umění

GVUO pro seniory 1 6 Dům umění

Muzikoterapie / Zvuk a ticho 3 30 Dům umění

Letní zážitková dílna 3 37 Dům umění

Mezinárodní den dětí / 
tvůrčí dílna

1 32 Dům umění

Ostravská muzejní noc / 
tvůrčí dílna

2 137 Dům umění

Narozeninová oslava v GVUO 1 14 Knihovna GVUO

Ostravský kompot / 
tvořivá zóna GVUO

1 40 Trojhalí Karolina 

Podzimní dílna pro děti 1 7 Dům umění

Mikulášská dílna pro děti 1 10 Dům umění

Celkem 35 485

Z důvodů protiepidemických opatření se v únoru a břez-
nu 2021 nekonala plánovaná Vizuálně-zvuková dílna 
a Noc s Andersenem v GVUO. Ze stejných důvodů se 
lektorské centrum v listopadu nezapojilo s výtvarnou dílnou 
do doprovodného programu dobročinné akce Advent plný 
křídlení v multifunkční hale Gong a nekonala se ani prosin-
cová tvůrčí dílna v rámci setkání Společnosti přátel GVUO.

4 Zhodnocení práce s cílovými skupinami
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Edukační program k výstavě Steven Holl: Making Architecture | Ostrava, foto: Martin Straka
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4.3  Dílny pro hendikepované

Pravidelné výtvarné dílny pro lidi s hendikepem (GVUO 
pro hendikepované), využívají pozitivních účinků umění na 
zdraví. Účastníci těchto dílen jsou děti a dospělí s různým 
typem hendikepu, lidé s mentálním a kombinovaným po-
stižením, zrakově, nebo sluchově postižení. V průběhu roku 
měly skupiny osob s různým typem znevýhodnění příležitost 
setkávat se s různými formami umění. Dílny jsou dokladem 
toho, že není důvod, aby byl kdokoliv vynechán z možnosti 
účastnit se veřejného uměleckého dění.

Od roku 2006 se v galerii uskutečňuje projekt Svět 
podle nás / Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s hendike-
pem. Pravidelné speciální programy se uskutečňují v prosto-
rách Domu umění, nebo ve spolupracujících organizacích. 
Programy vycházejí vstříc potřebám členů skupin, využívají 
různých speciálních pedagogických postupů, muzikotera-
pie, terapie bubnováním i terapie zpěvem. Účastníci výtvar-
ných dílen zkouší různé tvořivé činnosti z oblasti kresby, 
malby, grafiky i prostorové tvorby a mají možnost tvořit 
přímo mezi vystavenými exponáty. Součástí dílen jsou také 
komentované prohlídky výstav.

V roce 2021 bylo v rámci tohoto projektu realizováno 
v prostorách Domu umění 18 výtvarných dílen pro sku-
piny osob s různým typem znevýhodnění, které navštívilo 
136 osob. Muzikoterapie a terapie zpěvem byly realizovány 
mimo prostory Domu umění pod vedením externích lektorů. 
Muzikoterapeutických dílen se uskutečnilo 25 a navštívilo 
je 134 osob. Terapií zpěvem se uskutečnilo 12 a navštívilo 
je 87 osob. Uskutečnila se také 2 pěvecká vystoupení. Dílen 
se zúčastnilo 357 osob. Projekt realizujeme za laskavé 
podpory Moravskoslezského kraje.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením v průběhu 
roku 2021 byla četnost dílen omezena.

Dílny a workshopy Počet dílen Počet účastníků Lektor Místo konání

Výtvarná dílna pro 
hendikepované

18 136 Hedvika Dalecká, GVUO Dům umění

Muzikoterapie 25 134 Michaela Plecháčková Centrum Muzikohraní

Terapie zpěvem 12 87 Jana Sedláčková Svepomocná 
společnost Mlýnek

Celkem 55 357

Prezentace projektu Svět podle nás / Neobyčejná se-
tkání s uměním pro lidi s hendikepem 2021 a předání 
Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje 2021 umělcům 
s hendikepem
Vzhledem k protiepidemickým opatřením se výstava umě-
leckých děl, které vznikly v rámci výtvarných dílen, nerea-
lizovala. Slavnostní předání Ceny hejtmana Moravskoslez-
ského kraje se uskutečnilo ve středu 1. prosince bez účasti 
diváků v Domě umění, GVUO.

4.4  Statistiky

Počet programů a jejich účastníků podle typu cílových 
skupin
Započítány jsou programy realizované v Domě umění i 
mimo něj, které vedly edukátorky GVUO a externí lektoři. 
Dále jednodenní akce a dílny pro danou cílovou skupinu. U 
cílové skupiny děti jsou započítány pouze programy pro děti 
bez dospělého doprovodu. 

Typ cílové skupiny Počet programů Počet účastníků

MŠ 14 173

ZŠ 8 137

SŠ 12 200

VŠ a VOŠ 4 47

ZUŠ, SVČ apod. 4 54

Děti 13 109

Dospělí 10 74

Senioři 1 6

Hendikepovaní 55 357

Veřejnost (všechny věkové skupiny) 11 269

Celkem 132 1 426

Cílové skupiny
Mateřské školy; základní školy; základní umělecké školy; 
střední školy; odborná učiliště; vysoké školy; školní družiny;
zájmové kroužky; domy dětí a mládeže; střediska volného 
času; děti; rodiče s dětmi; dospělí v produktivním věku; sku-
piny dospělých se zrakovým postižením; skupiny dospělých 
se sluchovým postižením; skupiny dospělých s mentálním 
postižením (lehkým, středním, těžkým); skupiny dětí a do-
spělých s kombinovaným postižením; skupiny dětí s poru-
chou autistického spektra; skupiny dospělých s duševním 
onemocněním; sociálně vyloučené skupiny dětí a dospělých; 
skupiny dětí z nepodnětného prostředí; menšiny; senioři

Online aktivity lektorského centra
Od ledna do června 2021 se z důvodů protiepidemických 
opatření přesunuly aktivity lektorského centra do online 
prostoru (na sociální sítě a webové stránky GVUO). V době, 
kdy nebylo možné realizovat doprovodné programy, jsme 
zveřejňovali tipy na tvoření, které se vázaly na umělecké 
sbírky GVUO (GVUO DOMA / Serafínovy tipy na tvoření). 

Dále jsme připravili Studijní materiály nejen pro pedago-
gy, které se vztahují k uměleckým slohům a směrům, nebo 
aktuálním výstavám. Jsou doplněny o náměty do výuky ve 
formě otázek, nebo tvořivých úkolů a seznamují s umělec-
kými díly ze sbírek GVUO. Mohou posloužit pedagogům při 
výuce, nebo ve výstavě.

4 Zhodnocení práce s cílovými skupinami
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Dílna pro hendikepované, foto: Hedvika Dalecká
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5  Výsledky 
odborné činnosti

Hlavním úkolem odborného oddělení GVUO byla příprava 
výstav v Domě umění i mimo něj. Výstavní provoz byl v roce 
2021 ovlivněn protiepidemickými opatřeními. Z těchto 
důvodů byly výstavy plánované na počátek roku přesunuty 
na podzim a byly prodlouženy výstavy z konce roku 2020. 
I přes tuto skutečnost už výstavy pro veřejnost otevřeny 
nebyly a nové výstavy GVUO nainstalovala v březnu 2021. 
Obě výstavy byly zpřístupněny online vernisáží a pak pro-
střednictvím online komentovaných a virtuálních prohlídek. 
Komorní výstava Václava Brožíka skončila kvůli 95. výročí 
Domu umění ještě před otevřením GVUO veřejnosti a mís-
to ní byla naistalována výstava Kresby ze sbírky Františ-
ka Jurečka (zakladatele Domu umění). Výstava Václava 
Rodka byla prodloužena až do začátku června, a díky tomu 
byla alespoň měsíc k vidění i pro veřejnost. Krátce před 
otevřením galerií byla naistalována výstava Španělského 
umění Pařížské školy, která byla otevřena na pouhé 4 týdny. 
Cílem bylo se co nejdříve vrátit k původnímu výstavnímu 
plánu a termínům výstav, což se podařilo až s výstavou 
HYBRID-IN (přesunutou z léta 2020), která byla zahájena 
na konci června. V srpnu pak byla výstava Kresby ze sbírky 
Františka Jurečka vyměněna za znovuotevřenou výstavu 
Václava Brožíka, která v první polovině roku nebyla přístup-
ná veřejnosti.

V září byly zahájeny výstavy Elišky Čabalové a Stevena 
Holla, které byly přesunuty z prvního pololetí roku 2021, 
a výstava Ladislava Zívra. V listopadu byly otevřeny výsta-
vy Marka Sibinského, Brčko na drátě a komorní výstava 
Alexandra Dobrinova v Kabinetu grafiky. Po celý rok pokra-
čoval projekt Výstava jednoho díla ze sbírky GVUO.

5.1  Publikační a jiná činnost 
odborných pracovníků 2021

JŮZA Jiří
JŮZA, Jiří. Oceňování nejen darů. Věstník AMG, 2021, 2, 
s. 12.
JŮZA, Jiří (ed.). Průvodce muzei umění ČR. Členské 
instituce Rady galerií České republiky. Praha: 
Rada galerií ČR, 2021.
JŮZA, Jiří. (ed.). Guide to Museums of Art in the Czech 
Republic. Member institutions of the Czech Galleries Concil. 
Praha: Rada galerií ČR, 2021.
JŮZA, Jiří. (ed.). Führer zu den Kunstmuseen in der 
Tschechischen Republik. Mitgliedsinstitutionen des 
Rates der Galerien der Tschechischen Republik. Praha: 
Rada galerií ČR, 2021.
JŮZA, Jiří. (ed.). Guide des musées d’art de la République 
tchèque. Institutions membres du Conseil des galeries
d‘art de République tchèque. Praha: Rada galerií ČR, 2021.
JŮZA, Jiří. (ed.). Guía de los Museos de Arte de la República 
Checa. Miembros del Consejo de las Galería de la
República Checa. Praha: Rada galerií ČR, 2021.

MICHNA Jaroslav
MICHNA, Jaroslav, VORLOVÁ, Hana. VÁCLAV RODEK / 
Metakódy. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
2021, 72 s. ISBN 978-80-87405-62-8.
MICHNA, Jaroslav. Zahrada asistovaných synapsí. 
Praha: A2. Kulturní čtrnáctideník, 2, 2021, s. 15, 
ISSN 1803-6635.
MICHNA, Jaroslav. Rafani: Stav (Jsou zabedněné výkladce 
trativodem cti?). Praha: Flash Art Czech & Slovak Edition, 
58, 2021, s. 38–40, ISSN 1336-9644.
Recenze výstav (9 příspěvků) pro Ostravan.cz: Internetový 
deník pro kulturu a umění.

PELIKÁNOVÁ Gabriela
PELIKÁNOVÁ Gabriela. Nejen kresby Václava Brožíka ze 
sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. In: Prostor Zlín, 
č. 3/2021.

SKŘEBSKÁ Renata 
SKŘEBSKÁ, Renata. Meziprostor. In Armutidisová, Irena. 
Portrét krajiny. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 
s. 54–57. ISBN 978-80-7454-990-8.
Ocenění:
Nominace na cenu Národního památkového ústavu 
PATRIUM PRO FUTURO v kategorii Prezentace 
a popularizace za knihu Oslava všedního dne. 
Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu 
a peněžnictví. Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Ostravě ve spolupráci s GVUO, 2020, 249 s.

Členství v odborných komisích a sdruženích: 
JŮZA, Jiří: 
člen Památkové rady Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Ostravě;
člen Umělecké rady Fakulty umění Ostravské univerzity;
člen Nákupní komise Galerie hlavního města Prahy;
člen Nákupní komise a vědecké rady Východočeské galerie 
v Pardubicích;
člen Nákupní komise Galerie výtvarného umění ve Zlíně;
člen Nákupní komise Muzea umění v Olomouci;
člen Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na 
výkupy kulturních památek při Ministerstvu kultury ČR;
člen Rady pro centrální evidenci sbírek muzejní povahy 
Ministerstva kultury ČR;
člen Pracovního týmu Rady hospodářské soudržnosti při 
Ministerstvu kultury ČR;
člen Akvizičního fondu při Ministerstvu kultury ČR;
předseda Rady galerií České republiky, z. s.

MICHNA, Jaroslav:
člen Komise pro regeneraci městské památkové zóny 
Hlučín

PELIKÁNOVÁ, Gabriela:
členka nákupní komise Ostravského muzea v Ostravě

SKŘEBSKÁ, Renata: 
členka Územní komise Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Ostravě pro posuzování 
návrhů na prohlášení
členka nákupní komise Ostravského muzea v Ostravě
oponentka Programu na podporu aplikovaného výzku-
mu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity 
(NAKI II) Ministerstva kultury

Pro správu sbírek GVUO je zásadní digitalizace, na kterou 
byl v roce 2017 pořízen velkoplošný skener. Pokračujeme 
tedy ve skenování uměleckých sbírek GVUO. V průběhu 
roku byl skenován také externí materiál určený pro výstavy 
a publikace GVUO a materiál pro příspěvkové organizace 
Moravskoslezského kraje.

5 Výsledky odborné činnosti
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6  Propagační 
činnost, vč. odborné 
publikační činnosti

Cílem marketingové strategie GVUO pro rok 2021 bylo 
přivést návštěvníky do galerie. Kvůli uzavření galerie z důvo-
du protiepidemických opatření však v první polovině roku 
došlo ke změně cíle na rozšíření publika na sociálních sítích 
a k zaměření se na online kanály GVUO. V období uzavření 
GVUO mohla se svými návštěvníky a fanoušky komunikovat 
pouze prostřednictvím médií a sociálních sítí (Facebooku, 
Twitteru, YouTube a Instagramu), což se projevilo nárůstem 
sledujících na všech sociálních sítích.

GVUO v roce 2021, pokud to bylo možné, pro svou 
propagaci využívala pestrou škálu marketin gových kanálů 
a marketingového mixu, například:
— interpersonální kontakt s veřejností a médii (tiskové 
konference, osobní setkávání na vernisážích, výstavách, 
doprovodných a edukačních programech GVUO a při 
dalších příležitostech) převážně v druhé polovině roku
— spolupráce s audiovizuálními, tištěnými i internetovými 
médii (tisk, televize, rozhlas, internet)
— správa sociálních sítí a webu GVUO:
Facebook: k 31. 12. 2021 měla stránka 5 644 fanoušků,
Instagram: k 31. 12. 2021 měl účet 2 061 fanoušků,
Twitter: k 31. 12. 2021 měl účet 240 fanoušků,
YouTube: k 31. 12. 2021 měl účet 340 fanoušků
— vytváření outdoorových a indoorových kampaní 
s jednotným vizuálním stylem (CLV, bannery, plakáty, 
tiskoviny, LED obrazovky, měsíční programy, čtvrtletníky, 
pozván ky, plakáty, spoty)
— prezentace v obchodních centrech, výstavy v GVUO byly 
propagovány na CLV vitrí nách a obrazovkách ve Fóru Nová 
Karolina a v Obchodním centru FUTURUM
— cílené rozesílání pozvánek a informací o akcích GVUO 
pro střednictvím pošty a elektronicky prostřednictvím 
newsletteru v aplikaci Mailchimp
— cílení doprovodných programů na konkrétní skupiny 
a spolupráce s nejrůznějšími komunitami, institucemi 
a společnostmi (například Rostlinný bazar, Zažít 
Ostravu jinak…)
— účast GVUO na kulturních akcích, které pořádá jiný 
organizátor (například město nebo kraj)
— volné vstupy do Domu umění, GVUO v rámci svátků 
i výročí, pro seniory nad 65 let a v neděli (volné vstupy proto 
tvoří větší část celkové návštěvnosti GVUO)

Shrnutí
Marketingovým cílem GVUO je být transparentní institucí, 
která je otevřená odborné i laické veřejnosti, včetně studen-
tů, seniorů i hendike povaných občanů, v oblasti pořádání 
výstav, doprovodných, vzdělávacích a kulturních programů 
i komunitních akcí, o nichž jsou všichni potenciální zájemci 
efektivně informováni a pravidelně je navštěvují. GVUO 
udržuje stabilní růst databáze zájemců o zasílá ní newsle-
tteru GVUO, tak i komunitu fanoušků na sociálních sítích. 
Intenzivně se zabývá dotazy, návrhy, přáními i stížnostmi 
návštěvníků prostřednictvím návštěvní knihy i emailové 
a telefonické komunikace. Marketingovým cílem GVUO je 
být pozitivně vnímána laickou i odbornou veřejností.

Semináře a vzdělávání
Z důvodu protiepidemických opatření byla řada školení 
a seminářů pro zaměstnance PR oddělení zrušena, nebo 
přesunuta. Tisková mluvčí a marketingová manažerka se 
zúčastnily pouze PR campu (21. – 23. 10.), který byl přelo-
žen již z roku 2020. Tisková mluvčí se dále zúčastnila něko-
lika online školení v oblasti mediamonitoringu, PR a tvorby 
marketingových kampaní, které pořádal PR klub.

6.1  Přehled marketingových kanálů

Tištěná a online média
GVUO měla v roce 2021 uzavřenou celoroční mediální 
spo lupráci s Moravskoslezským deníkem, s časopisy Art 
Antiques, Artikl, A2, A2larm, měsíčníkem Program a umě-
leckou platformou artalk.cz. Nově navázala spolupráci 
s magazínem Patriot.

Zájem redaktorů a médií byl udržován důsledným infor-
mováním o všech programech a událostech. Pravidelné tis-
kové zprávy a pozvánky byly rozesílány aplikací Mail chimp 
do všech relevantních redakcí a zveřejňovány v tištěných 
médiích, rádiích, televizích i na webo vých stránkách jednot-
livých médií.

Tisková mluvčí po celý rok pravidelně aktualizovala 
a udržovala mailing list s kontakty na redaktory a redakce.

V roce 2021 GVUO vydala 11 tiskových zpráv, které 
byly předávány zástupcům médií emailem a prostřednic-
tvím aplikace Mailchimp a na flash discích na společných 
setkáních. Mediální ohlasy GVUO čítají za rok 2021 téměř 
700 výstupů – článků, reportáží, pozvánek, zpráv, recenzí 
v médiích s regionální i celostátní působností, a to i přes to, 
že výstavní budova Dům umění, GVUO byla část roku uza-
vřena kvůli protiepidemickým opatřením.

GVUO připravila 7 osobních setkání se zástupci médií, 
kterých se zúčastnilo 52 novinářů.

Sociální sítě
V roce 2021 GVUO pokračovala v propagaci výstav a 
doprovodných programů, včetně značky GVUO, prostřed-
nictvím sociálních sítí. Marketingová manažerka spravovala 
Facebook a Instagram. Tisková mluvčí připravovala obsah 
na Twitter a YouTube. Sociální sítě jsou i nadále zásadní 
součás tí marketingového mixu GVUO při cílení marketingu 
na specifické skupiny návštěvníků.

Facebook
@gvuostrava

Datum založení — 8. 11. 2010
Počet sledujících k 31. 12. 2021 — 5 644 
(na začátku roku 5 189)

Facebooková komunita vzrostla v roce 2021 o 455 fanouš-
ků stránky a drží své prvenství mezi ostatními sociálními 
platformami, o které GVUO pečuje. GVUO se držela své 
marketingové strategie vytvářet kvalitní obsah. Během 
roku publikovala celkem 205 příspěvků. Hlavním obsahem 
zůstala propagace výstav a doprovodných programů GVUO. 
Pokračovala také v pravidelném zveřejňování Tvůrčích 
tipů lachtana Serafína a prezentování akvizic GVUO za rok 
2020. Připravila také dvanáctidílný cyklus 95 let Domu 
umění. Nicméně Facebook neustále snižuje organický do-
sah příspěvků, a tak je stále náročnější obsah bez placené 
reklamy odprezentovat fanouškům. GVUO tak pokračovala 
v propagaci své marketingové značky pomocí placených 
reklam. Zveřejnila 16 facebookových kampaní v celkové 
hodnotě 30 354 Kč. Se svou komunitou GVUO udržuje 
kontakt nejen prostřednictvím placených reklam, ale také 
sdílením příspěvků v různých skupinách zaměřených na 
umění, kulturu, akce či děti (Dokumenty o umění, Kultura 
v Ostravě, Akce, koncerty, párty, kultura, Události a zábava 
v Ostravě, Kam s dětmi na Ostravsku).

6 Propagační činnost, vč. odborné publikační činnosti
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Instagram 
@dum_umeni_gvuo

Datum založení — 15. 2. 2016
Počet sledujících k 31. 12. 2021 — 2 061 
(na začátku roku 1 730)

V roce 2021 počet sledujících na instagramovém účtu 
GVUO vzrostl o 331 sledujících a přesáhl hranici 2 000. 
GVUO komunikovala se svými fanoušky především pro-
střednictvím instastories (269 příspěvků). Během roku 
zveřejnila 48 postů se záměrem zachovat jednotný vizuální 
styl s důrazem na jednoduchost a čistotu. V příštím roce si 
GVUO klade za cíl výrazněji rozšířit svou komunitu na Insta-
gramu četnějším zveřejňováním postů, a zvýšit tak i dosah 
a engagement. 

Twitter
@gvuo_dum_umeni

Datum založení — 19. 10. 2017
Počet sledujících k 31. 12. 2021 — 240 
(na začátku roku 136) 

GVUO se v roce 2021 podařilo navýšit počet sledujících na 
twitterovém účtu o 104 osob. Komunikačním tématem jsou 
prezentace sbírkového fondu formou připomínek výročí 
umělců. Informativně-vzdělávací cyklus pravidelně navyšuje 
počet odběratelů a zároveň slouží k prezentaci českého 
umění u nás i v zahraničí, protože účet GVUO je dvoujazyčný 
a formou vhodně zvolených hashtagů je navštěvovaný a sle-
dovaný i cizinci. Na twittrovém účtu GVUO komunikuje také 
aktuality informativního rázu, pozvánky na výstavy a sdílí 
příspěvky s vážnými i aktuálními tématy. V této komunikační 
strategii bude GVUO pokračovat i v roce 2022. Během roku 
2021 bylo zveřejněno 302 tweetů. 

YouTube
GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě

Datum založení — 30. 06. 2016
Počet odběratelů k 31. 12. 2021 — 340 
(na začátku roku 134)

GVUO si v loňském roce vytyčila navýšení odběratelů na 
svém účtu YouTube. Odběratelé se zvýšili z původních 134 
na 340 osob. Účet YouTube je využíván ke zveřejňování vi-
deí a spotů zaměřených na výstavní projekty, přičemž videa 
slouží zároveň jako dokumentace výstav. Jejich součástí 
jsou také projevy kurátorů či umělců. 

Nárůst odběratelů je spojen s pravidelným streamová-
ním vernisáží, komentovaných prohlídek a přednášek Marka 
Zágory. Za rok 2021 přibylo 205 nových sledujících. V roce 
2021 zaznamenala videa 22 700 zhlédnutí. Celkový počet 
zhlédnutí všech videí na YouTube kanalu GVUO na konci 
roku činil 63 536 (v roce 2020 to bylo 40 836). Nahráno 
bylo 46 nových videí (včetně LIVE streamů). Celkový počet 
videí na konci roku činil 212 (z původních 166).

Společnost přátel GVUO
Společnost přátel GVUO má více než stoletou historii. 
Navazuje na Klub přátel výtvarného umění, který v Ostravě 
existoval od roku 1912. Členové Společnosti přátel GVUO 
jsou pravidelně zváni na všechny kulturní aktivity, které se 
v galerii dějí – vernisáže i doprovodné programy. Jednou 
za rok, obvykle v prosinci, se pak schází na společenském 
setkání s ředitelem instituce, které se bohužel v roce 2021 
neuskutečnilo z důvodu protiepidemických opatření. Spo-
lečnost přátel GVUO měla v roce 2021 celkem 40 členů, 
z toho 8 nových. Odliv členů byl nepochybně způsoben 
dlouhodobým uzavřením galerie již v roce 2020, kdy členo-
vé neprodlužovali své stávající členství.

Webové stránky
V roce 2021 byla prováděna pravidelná údržba serveru, 
webových stránek a e-shopu. Webové stránky si od 1. 1. 
do 31. 12. 2021 prohléd lo 35 926 návštěvníků (z toho 
35 764 nových), kteří uskutečnili 52 992 návštěv a zobra-
zili 137 872 stránek. Z toho 16 % návštěvníků se pravi-
delně vrací. Téměř 80,43 % návštěvníků přistupuje na web 
z České republiky, 2,84 % z Polska, 2,35 % z USA, 2,09 % 
z Číny a 2,05 % ze Slovenska, pod 1 % pak z Německa, 
Velké Británie, Indonésie, Francie a Kanady. Z Google Analy-
tics dále vyplývá, že návštěvníci webo vých stránek se zdrží 
2 minuty a při jedné návštěvě prohlížejí zhruba 2,6 stránky.

Ostravská muzejní noc, foto: Zdeněk Janošík
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6.2  Publikační činnost

V roce 2021 GVUO vydala katalogy k výstavám Václava 
Rodka ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity 
a HYBRID-IN ve spolupráci s Galérií Jána Koniarka v Trna-
ve a BWA Wrocław, dále pak interaktivního průvodce pro 
rodiny s dětmi Galerie v kostce.

Název publikace Náklad (ks)

01 Václav Rodek / Metakódy
978-80-87405-62-8

400

02 Galerie v kostce
978-80-87405-59-8

1 000

03 HYBRID-IN
978-80-85132-88-2

400

Přehled

01  Václav Rodek / Metakódy

Koncepce výstavy, výběr 
a uspořádání výstavy — Jaroslav Michna
Texty — Jaroslav Michna, Hana Vorlová
Redakce — Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Překlady — Christopher Hopkinson 
Fotografie — skener GVUO, Roman Polášek 
Grafická úprava — Katarína Jamrišková
Počet stran — 71 s.
Počet reprodukcí — 40
Vazba — V4 
Tisk — Tiskárna Helbich, Brno a. s.
Náklad — 400 ks, v češtině a angličtině
Vydala — Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2021

ISBN 978-80-87405-62-8

02  Galerie v kostce

Koncepce — Jana Sedláková, Hedvika Dalecká
Texty — Jana Sedláková, Hedvika Dalecká
Ilustrace — Leona Hlavinková, Hedvika Dalecká
Počet stran — 16 vložených listů
Vazba — V4 
Tisk — Tiskárna Helbich, Brno a. s.
Náklad — 400 ks, v češtině
Vydala — Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2021

ISBN 978-80-87405-59-8

03  HYBRID-IN

Editor — Vladimír Beskid
Texty — Vladimír Beskid, Pawel Jarodzki, Tomáš Knoflíček, 
František Kowolowski, Zbygniew Libera, Miroslav Marcelli, 
Anna Mituś
Překlady — Christopher Smith 
Fotografie — Roman Polášek, Alicja Kielan, archiv umělců 
Grafická úprava — Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
Počet stran — 103 s.
Počet reprodukcí — 56
Vazba — V4, otevřený hřbet 
Tisk — Drukarnia Akapit sp. z o.o.
Náklad — 400 ks, v angličtině
Vydala — Galeria Jana Koniarka v Trnave ve spolupráci 
s Galerií výtvarného umění v Ostravě, Fakultou umění 
Ostravské univerzity, BWA Wroclaw, 2021

ISBN 978-80-85132-88-5

6 Propagační činnost, vč. odborné publikační činnosti



40 41

7  Ochrana sbírek, 
péče o sbírky

7.1  Charakteristika a stav sbírky

Kvalita sbírek zařazuje GVUO mezi pět nejvýznamnějších 
galerií v České republice (Národní galerie Praha, Galerie 
hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Muzeum 
umění Olomouc). Díla ze sbírek GVUO jsou každoročně 
zapůjčována na významné výstavy v České republice i v za-
hraničí. Linie sbírek GVUO jsou založeny logicky, jejich vzá-
jemné členění je však nutné přizpůsobit vývoji dějin umění 
a proměnám vnímání umění ze strany veřejnosti. Struktura 
sbírek je vnímána obsahově, nikoliv podle materiálů (malba, 
plastika, práce na papíře), jak to činí systematická evidence 
sbírek. Skladba sbírek vytváří důležitý potenciál pro projek-
tování nové expoziční politiky.

Sbírky GVUO vytvářejí 3 velké tematické celky:
1. sbírka evropského umění
2. sbírka českého umění do roku 1900
3. sbírka českého umění od roku 1900 do současnosti

7.2  Prezentace sbírek

Současné expoziční plochy vylučují možnost představit ve-
řejnosti sbírkové kolekce v potřebném rozsahu. Tento hen-
dikep nedovoluje využít potenciál Galerie výtvarného umění 
v Ostravě pro rozvoj kulturního turismu regionu a města 
stejně jako pro rozvoj vzdělávání a kultivaci obyvatel, zejmé-
na dětí a mládeže.

Jako expoziční prostory pro sbírku GVUO slouží tři malé 
sály. Stálá expozice je umístěna ve dvou sálech a je jednou 
ročně aktualizována. Ve třetím sále je umístěn Kabinet grafi-
ky, v němž se střídají výstavy přibližně čtyři krát ročně.

7.3  Akvizice

V roce 2021 se podařilo do sbírky GVUO zakoupit nová díla 
díky úspěšné žádosti o dotaci z Akvizičního fondu Minister-
stva kultury ČR a zásadní participaci Moravskoslezského 
kraje. Akvizice doplnila mezery po roce 1960. Autorsky se 
podařilo zastoupit další výlučné osobnosti české výtvarné 
scény, které jsou uznávané na mezinárodní scéně. Všechny 
akvizice byly realizovány za velmi vstřícných pod mínek ze 
strany prodávajících.

Nákupní komisí Galerie výtvarného umění v Ostravě bylo 
v roce 2021 zakoupeno a zařazeno do sbírek 47 položek. 
Akvizice vycházejí z koncepčního materiálu Střednědo-
bé koncepce sbírkotvorné činnosti GVUO se zaměřením 
na mapování uměleckých tendencí počátku milénia.

Dlouhodobá strategie GVUO si vytyčuje ve zkratce tyto 
akviziční okruhy:
1. kolekce českého současného umění, v první fázi 
s ohledem na umělce, kteří měli nebo mají vazby na region
2. díla mimořádné hodnoty, s ohledem na nové expozice
3. díla německo-židovské provenience
4. region

7 Ochrana sbírek, péče o sbírky

OBRAZY
O 2387  Válová Květa / Z cyklu „Oči“, 1969, olej, písek, 

plátno, 200,5 × 221 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2388  Urbásek Miloš / Varianta III, 1965, latex, plátno,  
94 × 95 cm, zakoupeno 2021 za přispění 
Ministerstva kultury ČR

O 2389  Balabán Daniel / Stará erotika, 1996, akryl, 
plátno, 180 × 140 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2390  Balabán Daniel / Betonka (Pod haldou), 1983, 
olej, plátno, 75 × 100 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2391  Fischer Daniel / Rozhovory množin, 
1978–1979, olej, serigrafie, papír, plátno, 
sololit, 88 × 123 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2392  Jankovič Jozef / Postava, 1982, asambláž, 
olej, papír, OB deska, 93 × 69 cm, zakoupeno 
2021 za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2393  Kučera Zdeněk / Tangram, nedatováno 
(1989), disperzní barvy, sololit, 105 × 105 cm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

O 2394  Kučera Zdeněk / Rekonstrukce, 2001, 
akryl, plátno, 60 × 60 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2395  Merta Vladimír / Autoportrét, 1984, 
kombinovaná technika, akryl, sololit, dřevo,  
103,5 × 103,5 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2396  Merta Vladimír / Procesuální žlutá, 1989, 
kombinovaná technika, akryl, sololit, dřevo, 
161 × 126 × 13 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2397  Surůvka Jiří / Pater Noster, 1995, akryl, plátno, 
perforování, 80 × 100 cm, zakoupeno 2021 
za  přispění Ministerstva kultury ČR

O 2398  Surůvka Jiří / Pijačka absintu, 2002, akryl, 
plátno, 69 × 49 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2399  Šnajdr Miroslav / Atterské jezero (Motiv 
G. Klimt), 1996, olej, plátno, 100 × 100 cm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

O 2400  Urbásek Miloš / Bez názvu, 1976–1978, akryl, 
plátno, 201 × 100,5 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

O 2401  Urbásek Miloš / O-82-08, 1982, akryl, plátno, 
100 × 99,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění 
Ministerstva kultury ČR

O 2402  Urbásek Miloš / O-85-08, 1982, akryl, plátno, 
75 × 75cm, zakoupeno 2021 za přispění 
Ministerstva kultury ČR

O 2403  Sikora Rudolf / Hrob suprematistů 
VI, 1981/1994, akryl, plátno, dřevo,  
153 × 150,5 cm, zakoupeno 2021 za přispění 
Ministerstva kultury ČR

PLASTIKY
Pl 474  Bielecki Jiří / Variace proudění III, 1997, 

kombinovaná technika, kov, nerez, 
v. 70 × 70 × 45 cm, zakoupeno 2021 za 
přispění Ministerstva kultury ČR

Pl 475  Fibichová Zdena / Bez názvu (Stoh), 1988 
(1985), hlína pálená, patinovaná, v. 48 cm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

Pl 476  Jankovič Jozef / Průnik, 1980, kombinovaná 
technika, polyester, v. 77 × 77 cm, zakoupeno 
2021 za přispění Ministerstva kultury ČR

Pl 477  Jankovič Jozef / Krajina VIII, 1981, 
kombinovaná technika dřevo, kov, měď, vosk, 
v. 42 × 42 × 45 cm, zakoupeno 2021 za 
přispění Ministerstva kultury ČR

Pl 478  Janoušek Vladimír / Postava, (1980–1985), 
dřevo, plech, černá barva, v. 80 cm, zakoupeno 
2021 za přispění Ministerstva kultury ČR

Pl 479  Kern Michal / Kostka (z cyklu Hry s kostkami), 
1975, dřevo, papír, v. 25 × 25 × 25 cm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

Pl 480  Kern Michal / Vzpomínám na vás předkové, 
1984, kombinovaná technika pálená hlína, 
archeologický střep, v. 49,5 × 56 × 4 cm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

Pl 481  Kmentová Eva / Nohy, 1974, osinkocement, 
odlévání, v. 54 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

Pl 482  Kmentová Eva / Tři listy, 1973, cín, patinovaný, 
odlévání, v. 47 × 50 × 4 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

Pl 483  Kmentová Eva / Zátiší, 1972, cín, patinovaný, 
odlévání, v. 47 × 50 × 4 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

Pl 484  Kratina Radoslav / Variabil, (1983), hliník, 
v. 22 × 22 × 13 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

Pl 485  Meliš Juraj / Idea, kombinovaná technika, ocel, 
kámen, dřevo, v. 95 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

Pl 486  Ovčáček Eduard / Pravý prs J. H., 1972, 
asambláž, sádra, papír, v. 40 × 30,5 cm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

Pl 487  Ovčáček Eduard / Antropometrie, 1982, 
sádra, papír, propalování, v. 53 × 40,5 × 23 cm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

Pl 488  Preclík Vladimír / Cvičenec, 1992, 
kombinovaná technika, dřevo, barva, 
železo, v. 47 × 44 × 1 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR
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Pl 489  Šimotová Adriena / Čelem ke zdi, 1981, 
kombinovaná technika, ocelové pletivo, barva, 
sprej, v. 194 × 95 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

Pl  490  Tóth Dezider / Prádlo ulice, 1977, 
kombinovaná technika, dřevo, provaz, kov, 
textil, v. 40 × 40,3 × 4 cm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

GRAFIKY
Gr 10967  Kafka Čestmír / Spojování (z cyklu O 

spojování dvou), 1982, kombinovaná 
technika dřevo, papír, překližka, kov, plexisklo, 
915 × 970 × 100 mm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

Gr 10968  Kern Michal / Terče (Cyklus proti násilí), 
1977, kombinovaná technika textil, sítotisk, 
1007 × 805 mm, zakoupeno 2021 za přispění 
Ministerstva kultury ČR

Gr 10969  Kern Michal / Každý člověk je můj bratr (Cyklus 
proti násilí), 1977, kombinovaná technika 
textil, sítotisk, 1020 × 810 mm, zakoupeno 
2021 za přispění Ministerstva kultury ČR

Gr 10970  Kern Michal / Mezinárodní pistolový terč 
(cyklus Proti násilí), 1978, kombinovaná 
technika textil, sítotisk, 810 × 905 mm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

Gr 10971  Kolář Jiří / Koláž, 1973, koláž, papír, 
320 × 220 mm, zakoupeno 2021 za přispění 
Ministerstva kultury ČR

Gr 10972  Kolář Jiří / Koláž, 1984, koláž, papír, 
320 × 220 mm, zakoupeno 2021 za přispění 
Ministerstva kultury ČR

Gr  10973  Sikora Rudolf / Z cyklu Noosféra 
(Ohrozenie?), 1981/1983, koláž, dřevotříska, 
1312 × 1222 mm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

Gr 10974/ 
1–3  Sikora Rudolf / Soustředění energií (Černá 

díra IV), triptych, 1979, kombinovaná technika, 
koláž, překližka, papír, 400 × 283 mm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

Gr 10975  Válová Květa / Kameny, 1978, olej, papír,  
695 × 100 mm, zakoupeno 2021 za přispění 
Ministerstva kultury ČR

Gr 10976  Šimotová Adriena / Stopy doteku V., 1982, 
olejová barva, papír, 550 × 450 mm, 
zakoupeno 2021 za přispění Ministerstva 
kultury ČR

Gr 10977  Válová Jitka / Figury, 1978, litá kresba, inkoust, 
papír, 840 × 600 mm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

Gr 10978  Válová Jitka / Výskok, 1980, monotyp, papír,  
880 × 625 mm, zakoupeno 2021 za přispění 
Ministerstva kultury ČR

FOTOGRAFIE
F 88  Tóth Dezider / Koan II, 1977, fotozáznam, 

plátno, 1217 × 810 mm, zakoupeno 2021 
za přispění Ministerstva kultury ČR

7.4  Péče o sbírky – restaurování 
a uložení

Restaurátorka GVUO čerpala až do konce roku 2021 
rodičovskou dovolenou.

V roce 2021 byla čerpána dotace Ministerstva 
kultury z programu ISO II/D – Preventivní ochrana před 
nepříznivými vlivy prostředí na restaurování děl:
O 37  Václav Brožík, Komenský se loučí s Karlem 

starším ze Žerotína, olej, plátno
O 1100  Bernhard von Guérard, Dáma v bílých šatech, 

olej, plátno
O 2210  Eugen Kahler, Černoši, olej, plátno

7.5  Evidence a dokumentace

Stav fondu k 31. 12. 2021 23 609
sbírka obrazů 2 222
 (7 ks převedeno do nové podsbírky fotografie)
sbírka kresby a grafiky 20 634
 (226 ks převedeno do nové podsbírky fotografie)
sbírka plastiky 519 
sbírka fotografie (zřízena 1. 11. 2021) 234 

Přírůstky
počet přír. č. zapsaných 2
počet inv. č. zapsaných 47
celkem ks 49

Digitální pracoviště 
počet fotografií artefaktů celkem 
k 31. 12. 2021 (veškerých položek 
archivu sbírek, fotografie, skeny) 16 944
Počet fotografií artefaktů má klesající tendenci, protože foto-
grafie jsou postupně nahrazovány digitálními skeny.

celkem digitalizováno na skeneru 
ze sbírek GVUO (obrazy, grafiky) 
ke dni 31. 12. 2021 4 510
 (O: 1 033, Gr: 3 477) 

obrazy, grafiky a plakáty 
ze sbírek GVUO digitalizované 
za rok 2021 662
 (O: 339, Gr: 323)
pro potřeby výstav a publikací, 
na kterých se GVUO podílí, 
bylo v roce 2021 skenováno 332
skenování pro externí instituce 686
Celkem digitalizováno na skeneru CRUSE
(GVUO a externisté) za rok 2021 1 680

Stav digitální evidence 22 359
přidaných položek za rok 2021 1 858
obrázky DEMUS celkem 13 159
obrázky přidáno 770

Zápůjčky (GVUO + vypůjčitelé) tuzemské
celkem zapůjčených děl 194

7 Ochrana sbírek, péče o sbírky
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z toho dlouhodobých 26
z toho krátkodobých 164
z toho restaurátoři 3

Zapůjčeno
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2
Arcibiskupství pražské 1
Galerie hlavního města Prahy 1 
Galerie Joži Uprky, Uherské Hradiště 3  
Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy 
(Janovice nad Úhlavou) 2 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o. 6 
Galerie Středočeského kraje, p. o., Kutná Hora 26 
Galerie umění Karlovy Vary, p. o. 6 
Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. 1  
Město Bystřice pod Hostýnem 1
Moravská galerie v Brně 11
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 13 
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových 71 
Muzeum města Brna, p. o. 1
Muzeum umění Olomouc, státní p. o. 1
Nadační fond 8smička, Humpolec 2
Národní galerie v Praze 4
Obecně prospěšná společnost Kooperativy 
(nově Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group) 6 
Oblastní galerie Liberec, p. o. 1 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1
Opavská kulturní organizace, p. o., Opava 12 
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (Děkanát) 2
Ostravská univerzita, Rektorát 3
Severočeská galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích, p. o. 5  
Slezské zemské muzeum Opava 1
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. 1 
Statutární město Ostrava 4
Západočeská galerie v Plzni, p. o. 3
Restaurátoři 3

Pozn. 
Zápůjčky na vlastní projekty mimo Dům umění  
Opavská kulturní organizace, p. o., Opava 12

Zápůjčky zahraniční
Celkem zapůjčených děl (GVUO jako půjčitel) 2

ITÁLIE 
Comune di Udine, Servizio Integrato 
Musei e Biblioteche – Civici Musei / CASA CAVAZZINI 
Museo d‘arte moderna e contemporanea di Udine, 
Udine, Itálie 1 
NĚMECKO 
Hamburger Kunsthalle, Hamburk, Německo 1 

Výpůjčky
Celkem vypůjčených děl (cizí instituce) 210
z toho vypůjčená díla pro GVUO (z ČR) 189
z toho vypůjčená díla pro GVUO / 
provedení restaurátorských prací (v rámci ČR) 2
z toho vypůjčená díla pro GVUO (ze zahraničí) 19

Vypůjčená díla pro GVUO (z ČR): 
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 4
Galerie České spořitelny, a. s. 1 
Galerie hlavního města Prahy 24 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o. 12 
Galerie Středočeského kraje, p. o., Kutná Hora 7
Galerie umění Karlovy Vary, p. o. 8 
Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. 3 
Moravská galerie v Brně 9
Muzeum umění Olomouc, státní p. o. 10
Národní galerie v Praze 12
Národní památkový ústav, státní p. o. 8 
Národní památkový ústav – Územní odborné 
pracoviště Ostrava 1  
Oblastní galerie Liberec, p. o. 7 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 8 
Ostravské muzeum, p. o. 12
Severočeská galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích, p. o. 3 
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. 9 
Slezské zemské muzeum Opava 6 
Soukromé sbírky 29
Východočeská galerie v Pardubicích 8 
Západočeská galerie v Plzni, p. o. 8 
 
Restaurátorské práce (v rámci ČR):
Statutární město Ostrava, 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 2 

3 Výstavy

Vypůjčená díla pro GVUO (ze zahraničí): 
POLSKO
BWA Wrocław, Polsko 6
POLSKO – SLOVENSKO 
soukromé sbírky 3
SLOVENSKO
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovensko 2
soukromé sbírky 8

PŘEHLED ZAHRANIČNÍ VÝSTAVNÍ SPOLUPRÁCE
BWA Wrócław, Polsko
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovensko 
Museo d‘arte moderna e contemporanea, Udine, Itálie
Kunsthalle, Hamburk, Německo

Inventarizace 
Grafická sbírka / 
v roce 2021 bylo zkontrolováno 814 grafik 
Kontrolované grafiky jsou označeny v inventárních knihách. 
Kontrola se uskutečnila bez zjištěných závad.

Sbírka obrazů / 
v roce 2021 bylo kontrolováno 341 obrazů 
Kontrolované obrazy jsou označeny v inventárních knihách. 
Kontrola se uskutečnila bez zjištěných závad.

Sbírka plastiky / 
v roce 2021 bylo zkontrolováno 49 plastik  
Kontrolované plastiky jsou označeny v inventárních knihách. 
Kontrola se uskutečnila bez zjištěných závad.
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Z výstavy Steven Holl: Making Architecture | Ostrava, foto: Roman Polášek
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8   Hospodaření 
příspěvkové 
organizace

Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v tabulko-
vé části závěrečné zprávy. Jedná se o následující tabulky:

Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření 
z hlavní a doplňkové činnosti
Přehled o plnění plánu hospodaření
Přípustný objem prostředků na platy
Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů
Tvorba a použití peněžních fondů
Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

8.1  Rozbor hospodaření 
příspěvkové organizace

8. 1. 1  Náklady, výnosy a výsledek 
hospodaření, návrh na rozdělení 
zlepšeného výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021
Částky jsou v tisících Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření v Kč

V roce 2021 bylo dosaženo výsledku hospodaření ve výši 
7 424,06 Kč. GVUO požaduje celou částku 7 424,06 Kč 
převést do rezervního fondu.

náklady výnosy
výsledek

hospodaření

Hlavní činnost 26 231,02 26 170,73 - 60,29

Doplňková činnost 35,77 103,48 67,71

Celkem 26 266,79 26 274,21 7,42

Výsledek hospodaření za rok 2021 7 424,06

z toho

převod do rezervního fondu 7 424,06

převod do fondu odměn 0,00

8. 1. 2  Čerpání účelových dotací 
(dle jednotlivých poskytovatelů)

Příspěvkové organizaci byly zřizovatelem 
pro rok 2021 stanoveny tyto závazné ukazatele

Moravskoslezský kraj

Odbor kultury a památkové péče celkem v Kč čerpání v %

Příspěvek na provoz celkem 22 887 000, 00 99,997

Příspěvek na provoz 
neúčelový (ÚZ 0)

18 417 466 100

Účelově vázaný
příspěvek na provoz

4 469 534 99,99

z toho

Svět podle nás (ÚZ 203) 150 000 100

Odvody sociální a zdravotního 
pojištění (ÚZ 203) 2 414 000 100

Marketingové služby a prezentační 
předměty (ÚZ 206) 360 000 100

Odpisy (ÚZ 205) 1 545 534 99,97

Investiční příspěvky do fondu 
investic celkem 3 300 000 100

Nákup akvizic do sbírek GVUO (ÚZ 0) 1 650 000 100

Nákup akvizic do sbírek GVUO (ÚZ 0) 1 650 000 100

8 Hospodaření příspěvkové organizace
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Příspěvek zřizovatele na provoz neúčelový ve výši 
18 417 466,00 Kč byl vyčerpán na 100 %.

Účelově vázané příspěvky byly taktéž vyčerpány v plné 
výši, pouze u účelového příspěvku na krytí odpisů došlo 
k vratce 525,00 Kč, a to z důvodu nepřesného odha-
du doby zařazení majetku do užívání a vyřazení starého 
majetku. Částka 525,00 Kč byla převedena zpět na účet 
zřizovatele.

Účelově vázaný příspěvek na Podporu akcí pro občany 
se zdravotním postižením – projekt „Svět podle nás“ ve výši 
150 000,00 Kč byl použit především na nákupy výtvar-
ného materiálu a pomůcek, na tisk tetovaček pro edukační 
programy, na nákup 3D per pro animační programy, na 
realizaci pěveckých dílen a muzikoterapií pro lidi s hendike-
pem a na zajištění občerstvení u příležitosti slavnostního 
předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje, které 
se uskutečnilo 1. prosince 2021 v Domě umění. Projekt se 
uskutečňuje již od roku 2006, a to zejména díky finančnímu 
přispění zřizovatele.

Příspěvek na provoz s účelovým určením na „Od-
vody sociálního a zdravotního pojištění“ ve výši 
2 414 000,00 Kč byl vyčerpán na uvedený účel. 

Příspěvek na provoz s účelovým určením na „Mar-
ketingové služby a prezentační předměty“ ve výši 
360 000,00 Kč byl vyčerpán v plné výši a použit na inzerci, 
výlepy plakátů, reklamní spoty v rádiu, na tvorbu video 
pozvánek a audiovizuálních záznamů, na natáčení spotů, 
komentovaných prohlídek atp.

Účelové investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele ob-
držela GVUO v celkové výši 3 300 000,00 Kč s účelovým 
určením na „Nákup akvizic do sbírek Galerie výtvarného 
umění v Ostravě“, vyčerpány byly v plné výši. Díky těmto 
příspěvkům a investiční dotaci z MK ČR došlo k významné-
mu obohacení sbírek GVUO.

Účelový příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku ve výši 1 545 534,00 Kč byl 
čerpán ve výši 1 545 009,00,00 Kč a částka 525,00 Kč 
byla převedena zpět na účet zřizovatele.

účel celkem

Program udržitelnosti pro muzea II. (ÚZ 34070) 262 537

Program ISO/D – preventivní ochrana před 
nepříznivými vlivy (ÚZ 34031)

135 000

Program Kulturní aktivity – GVUO 2021 
(ÚZ 34070)

1 000 000

Dotace ze státního rozpočtu v roce 2021 – 
Ministerstvo kultury v Kč:

Z programu Akviziční fond MK ČR byla GVUO v roce 2021 
poskytnuta investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 
4 035 620,00 Kč na nákup uměleckých děl. Částka byla 
vyčerpána v plné výši a vyúčtována v prosinci roku 2021.
Díky investiční dotaci MK ČR a investičnímu příspěvku 
zřizovatele obohatila GVUO významně i v roce 2021 
sbírkový fond.

účel celkem

Investiční dotace „Akvizice děl“ (ÚZ 34502) 4 035 620

Na „Program udržitelnosti pro muzea II.“, který sloužil ke 
zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji 
proti pandemii nemoci COVID-19, poskytlo MK ČR GVUO 
v roce 2021 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 
262 537,00 Kč. Částka byla použita na dohody o prove-
dení práce a dohody o pracovní činnosti kustodů, techniků, 
hlídačů a přednášejícího. Dotace byla vyčerpána v plné výši 
a vyúčtována v lednu 2022.

Na projekt „D II 21 restaurování 3 obrazů Galerie vý-
tvarného umění v Ostravě“ z programu ISO/D – preventivní 
ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, poskytlo MK ČR 
v roce 2021 GVUO neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu 
ve výši 135 000,00 Kč. Částka byla použita na uvedený 
účel. Dotace byla vyčerpána v plné výši a vyúčtována v pro-
sinci 2021.

Na výstavní a celoroční činnost poskytlo MK ČR v roce 
2021 v rámci projektu „GVUO 2021“ neinvestiční dotaci ve 
výši 1 000 000,00 Kč. Dotace byla použita na kurátorské 
práce, autorské honoráře, inzerci, výlepy plakátů, výrobu 
spotů, tisky, fotografování, ubytování apod. Vyčerpána byla 
v plné výši a vyúčtována v lednu 2022.
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Investiční dotace ze státního rozpočtu v roce 2021 – 
Ministerstvo kultury v Kč:
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8. 1. 3  Mzdové náklady, průměrný plat 
v návaznosti na počet zaměstnanců 
a zdroje financování; 
přehled o uskutečněných 
zahraničních pracovních cestách

K 31. 12. 2021 měla organizace 32 zaměstnanců a 1 za-
městnance na mateřské dovolené:
THP na úseku odborných činností — 12 osob (a 1 osoba 
na RD), ředitel, 3 kurátoři, správce depozitáře, regist-
rátor, 2 pedagogičtí pracovníci v galerii, tisková mluvčí, 
PR manager, knihovník, grafik, (restaurátor na mateřské 
dovolené);
ostatní THP — 7 osob (vedoucí ekonomicko -provozního 
úseku, hlavní účetní, účetní, administrativní pracovník, 
referent majetkové správy, správce operačního systému, 
grafik – obsluha skeneru);
dělníci — 13 osob (1 pokladní, 2 recepční, 2 kustodi, 
5 vrátných, 2 uklízečky, 1 technik).

Mzdové náklady v roce 2021 byly financovány z rozpočtu 
zřizovatele a bez náhrad platu při dočasné pracovní ne-
schopnosti činily celkem 11 134 603,00 Kč, z toho bylo 
5 424,00 Kč financováno z doplňkové činnosti.
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za 
předcházející rok byl 29,111 zaměstnanců.
Průměrný plat byl v roce 2021 Kč 31 873,66 Kč.
Závazný ukazatel – podíl mimotarifních složek platu k pla-
tovým tarifům ve výši 30 % – byl dodržen.  V naší organiza-
ci činil podíl nenárokových složek platu k platovým tarifům 
20,99 % v roce 2021.

počet pracovníků

kategorie 
zaměstnanců

fyzický stav 
k 31. 12.

průměrný 
evidenční počet 

přepočtený

procenta 
z přepočteného 

stavu

vysokoškolské 15 14,77 50,74

úplné střední 8 7,25 24,91

vyučen 7 5,09 17,48

základní 2 2,00 6,87

Celkem 32 29,11 100

THP 19 19,00 65,27

dělníci 13 10,11 34,73

Celkem 32 29,11 100
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Dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy 
v roce 2021:

Z rozpočtu Statutárního města Ostravy obdržela GVUO 
v roce 2021 neinvestiční dotaci na realizaci výstavy „Ste-
ven Holl & Ostrava“ ve výši 800 000,00 Kč. Cílem výstavy 
bylo představit jedenáct realizovaných projektů světově 
proslulého amerického architekta Stevena Holla a v rámci 
evropského turné také dvanáctý projekt, a to koncertní 
sál v Ostravě. Dotace byla použita převážně na transport 
výstavy, dále na ubytování, letenku, reklamu, grafické 
práce, přípravu textů pro výstavu, instalaci a výlep plakátů. 
Vyčerpána byla v celkové výši 765 994,81 Kč. K úspo-
ře došlo ve výdajích za ubytování ve výši 19 005,19 Kč 
a dále nebyla čerpána částka 15 000,00 Kč na dohody 
o pracovní činnosti. Dotace byla vyúčtována v únoru 2022. 
Částka 34 005,19 Kč byla zaslána v únoru 2022 zpět na 
účet poskytovatele.

účel  celkem vKč

Neinvestiční účelová dotace na projekt 
„Steven Holl & Ostrava“ (ÚZ 2) 800 000

účel  celkem vKč

Neinvestiční dotace na výstavu 
„Steven Holl & Ostrava“ (ÚZ 4) 379 384,24

Dotace Embasy of the United States of America 
v roce 2021:

Dotace byla použita na transport výstavy, tisk plakátů, inzer-
ci, výrobu reklamních materiálů, bannerů a samolepek, dále 
na jazykové korektury, překlady, fotografování pro výstavu 
a ostrahu v průběhu výstavy. Dotace byla vyčerpána v plné 
výši. Závěrečné vyhodnocení bylo vypracováno a odesláno 
v prosinci roku 2021.
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8. 1. 4  Komentář k přehledu 
o plnění plánu hospodaření

Účet 501 — Spotřeba materiálu
– 225 tis. Kč, tj. – 23,88 %

V roce 2021 bylo oproti plánu vynaloženo méně finančních 
prostředků na nákup knih, a to téměř o 180 tis. Kč a zároveň 
oproti plánu nebyl nakupován materiál pro restaurování.

504 — Prodané zboží
+ 124 tis. Kč, tj. + 44,93 %

V roce 2021 jsme se snažili podpořit prodej katalogů 
snížením cen a zpřístupnění tak těchto produktů co nejširší 
veřejnosti. Snížení cen a jejich prodej za cenu nižší, než byla 
cena výrobní, způsobilo nárůst nákladů na prodané zboží.

511 — Opravy a udržování
+ 312 tis. Kč, tj. + 148,23 %

Náklady na opravy a udržování byly pro rok 2021 plánovány 
náklady ve výši 210 tis. Kč. Při sestavování plánu nebylo 
počítáno se servisem skeneru ve výši 270 tis. Kč. Mimo plán 
došlo ještě k opravě kamerového systému v Domě umění 
za 17 tis. Kč a další drobné opravy, např. paletového vozíku, 
kávovaru atp.

549 — Ostatní náklady z činnosti
+ 309 tis. Kč, tj. + 3 091,43 %

Na účtu 549 je naúčtováno vyrovnání ročního záloho-
vého koeficientu DPH. Po loňském růstu koeficientu 
na 71 % v důsledku uzavření Domu umění, letos klesl 
na 58 %. Vyrovnání ročního zálohového koeficientu či-
nilo 141 tis. Kč a vyrovnání koeficientu u dlouhodobého 
majetku 131 tis. Kč.

558 — Náklady z drobného dlouhodobého majetku
+ 110 tis. Kč, tj. + 122,43 %

Náklady z drobného dlouhodobého majetku byly plánová-
ny ve výši 90 tis. Kč. Skutečnost byla 200 tis. Kč. Plán byl 
poměrně nízký, a to zejména z důvodu dovybavení GVUO 
drobným majetkem již v roce 2020, který byl možný díky 
úspoře ve mzdových nákladech a nákladech na energie 
v období koronavirové epidemie. V roce 2021 vyvstala 
oproti plánu potřeba zakoupení dalšího notebooku za nece-
lých 40 tis. Kč, dále byly zakoupeny brýle pro virtuální realitu 
za 34 tis. Kč a digitální kamera za 34 tis. Kč.
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místo a termín účel pracovní cesty počet osob

Polsko – Wroclaw
11. 6. – 12. 6. 2021

Vernisáž 1

Polsko – Wroclaw
12. 8. 2021

Jednání 1

Polsko – Wroclaw
1. 9. 2021

Odvoz výstavy 3

Polsko – Wroclaw
3. 9. 2021

Odvoz a dovoz výstavy 3

Polsko – Wroclaw
7. 9. 2021

Dovoz výstavy 2

Polsko – Wroclaw
15. 9. 2021

Dovoz výstavy 3

Polsko – Wroclaw
16. 9. 2021

Dovoz výstavy 1

Přehled o uskutečněných zahraničních 
pracovních cestách v roce 2021

8. 1. 5    Péče 
o spravovaný majetek

V roce 2021 byla uskutečněna výměna zastaralého a poru-
chového systému PZTS na správní budově GVUO, použit byl 
fond investic, a to ve výši 230,74 tis. Kč. 

Na opravy a udržování (účet 511) bylo v roce 2021 
vynaloženo 521,29 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na 
opravu osvětlení Domu umění, na opravu pojízdných regálů 
v knihovně na správní budově, havarijní opravu ústředního 
topení na Domě umění a na likvidaci spadlého stromu u 
správní budovy. Převážnou část nákladů činily plánované 
opravy a pravidelné servisy. 

Řádná inventarizace majetku a závazků za rok 2021 
byla provedena dle příkazu ředitele č.  1/2021 a dle plánu 
inventur v lednu roku 2022, inventarizace sbírek v  říjnu 
roku 2021 (viz. inventarizační zpráva za rok 2021, ode-
slána elektronicky dne 3. 2. 2022). Inventarizační rozdíly 
nebyly shledány. 

Pronájem svěřeného nemovitého majetku – viz bod 
8.1.6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti. Pronájem 
nebytových prostor pro provoz restaurace a kavárny je pro 
organizaci přínosný a služby zde poskytované jsou vítány 
širokou veřejností.

V roce 2021 nedošlo k žádné  pojistné události. 
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Doplňková činnost je pro organizaci přínosná a zisková. 
V důsledku koronavirové epidemie je zisk z doplňkové čin-
nosti znatelně nižší než v letech před ní. Prodej zboží v ko-
misním prodeji na pokladně Domu umění byl znemožněn 
v období nouzového stavu, kdy byl Dům umění na několik 
měsíců uzavřen. Výnosy z pronájmu byly oproti letům před 
epidemií opět nižší, ale zároveň téměř o 20 tis. Kč vyšší než 
v roce 2020. I v roce 2021 přistoupila GVUO k dočasnému 
prominutí nájemného na základě „Opatření pro podporu 
podnikatelských subjektů v kraji“, zaslaném hejtmanem 
kraje dne 27. 3. 2020. Služby poskytované v pronajatém 
prostoru ve vestibulu Domu umění pro provoz kavárny a bu-
dovy za Domem umění pro provoz restaurace jsou vítány 
nejen ze strany návštěvníků galerie, ale také širokou veřej-
ností. Tato doplňková činnost je dlouhodobě pro organizaci 
velice přínosná.

Doplňková činnost, která nově vznikla za účelem skeno-
vání teprve v roce 2019, je zisková. V roce 2021 byl skener 
používán zejména pro skenování vlastních děl GVUO, děl 
pro potřeby GVUO a sbírkových předmětů ostatních pří-
spěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Přesto se 
podařil vygenerovat zisk ve výši 6,74 tis. Kč.

druh doplňkové činnosti
(dle zřizovací listiny)

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek 
hospodaření

(tis. Kč)

Prodej zboží v komisním prodeji 27,56 27,18 – 0,38

Pronájem nebytových prostor 5,50 66,85 61,35

Skenování 2,71 9,45 6,74

Celkem 35,77 103,48 67,71
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8. 1. 6  Vyhodnocení přínosu 
doplňkové činnosti

Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou 
dány zřizovací listinou:

a)  zprostředkování obchodu a služeb – jedná se prodej zboží 
v komisním prodeji

b)  pronajímání prostor, nemovitostí a věcí k účelů navazu-
jícím na hlavní činnost galerie nebo ji doplňující o služby 
návštěvníkům nebo k účelům ekvivalentním povoleným 
doplňkovým činnostem – jedná se o pronájem nebyto-
vých prostor, tj. pronájem restaurace a kavárny.

c)  fotografické služby – jedná se o skenování uměleckých 
a jiných předmětů

8. 1. 7  Peněžní fondy

název fondu
k 1. 1. 2021 

(tis. Kč)
k 31. 12. 2021 

(tis. Kč)

Fond odměn 83,69 83,69

Rezervní fond ze zlepš. HV 79,84 79,84

Rezervní fond z ost. titulů 800,00 800,00

FKSP 381,80 403,16

Investiční fond 2 320,32 2 180,16

Fond odměn (účet 411)
Fond odměn nebyl v roce 2021 tvořen ani čerpán a je krytý 
peněžními prostředky na běžném účtu v bance.

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 
(účet 413)
Rezervní fond byl v roce 2021 tvořen výsledkem hospoda-
ření za rok 2020 ve výši 235,51 tis. Kč. Rada kraje na své 
schůzi konané dne 31. 5. 2021 schválila převod výsledku 
hospodaření za rok 2020 v plné výši do rezervního fondu

Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414)
Rezervní fond byl v roce 2020 tvořen, a to na základě 
darovací smlouvy se společností MEDIN, a.s., která poskytla 
GVUO dar ve formě peněžního planění ve výši 50 tis. Kč.

Rezervní fond je krytý peněžními prostředky na běžném 
účtu v bance.

Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond byl v roce 2021 tvořen 2 % z objemu prostředků 
na platy a z náhrad ve výši 224,65 tis. Kč. Použit byl na 
peněžní dary ve výši 1,5 tis. Kč pro zaměstnankyni, která 
v roce 2021 dosáhla významného životního jubilea, na 
příspěvky na penzijní připojištění ve výši 71,40 tis. Kč a na 
příspěvky na stravování ve výši 130,39 tis Kč. FKSP je 
krytý peněžními prostředky v bance ve výši 379,17 tis. Kč. 
Rozdíl tvoří běžné odvody za prosinec 2021, poplatky 
a nesplacené půjčky.

Investiční fond
Investiční fond byl v roce 2021 tvořen v celkové výši 
8 881,55 tis. Kč, a to odpisy ve výši 1 545,93 tis. Kč, 
účelovým příspěvkem z rozpočtu zřizovatele ve výši 
3 300,00 tis. Kč s účelovým určením na nákup akvizic 
do sbírek GVUO a investiční dotací ze státního rozpočtu, 
kterou GVUO obdržela od MK ČR z akvizičního fondu ve 
výši 4 035,62 tis. Kč. Fond investic byl použit v celko-
vé výši 9 021,71 tis. Kč, a to na akvizice v celkové výši 
7 835,00 tis. Kč, na vypracování znaleckých posudků k na-
kupovaným uměleckým dílům za 148,50 tis. Kč, na výrobu 
3D modelu Bílého stínu ve výši 586,15 tis. Kč, na výměnu 
systému PZTS na správní budově za 230,74 tis. Kč, na 
úhradu faktur z roku 2020 ve výši 107,53 tis. Kč a úhradu 
DPH k faktuře z roku 2020 ve výši 113,79 tis. Kč.

Fond investic je krytý peněžními prostředky na běžném 
účtu v bance.



58 59

8. 1. 8  Pohledávky

Pohledávky za odběrateli (účet 311) činily k 31. 12. 2021 
80,71 tis. Kč. Jednalo se o neuhrazené faktury za pronájmy, 
propagaci, prodej knih atd.

Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) činily 
19,30 tis. Kč, jednalo se o nesplacené půjčky ve výši 
18,80 tis. Kč a provozní zálohu ve výši 0,5 tis. Kč.

Náklady příštích období (účet 381) činily 
k 31. 12. 2021 64,21 tis. Kč. Jednalo se zejména o různé 
předplatné na rok 2022, členství v ICOM na rok 2022, 
přístup do databází pro rok 2022, pronájmy, licence a tisk 
čtvrtletníku na první čtvrtletí roku 2022.

Příjmy příštích období (účet 385) činily k 31. 12. 2021 
6,44 tis. Kč. Jednalo se o úroky na BÚ k 31. 12. 2021.

GVUO neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti.

8. 1. 9  Závazky

Závazky za dodavateli (účet 321) byly k 31. 12. 2021 ve 
výši – 33,17 tis. Kč. Jednalo se o služby roku 2021, uhra-
zené v lednu 2022 ve lhůtě splatnosti, například energie, 
servis, reklama, focení.

Závazky vůči zaměstnancům (účty 331, 333) byly 
k 31. 12. 2021 ve výši – 877,32 tis. Kč a - 6,00 tis. Kč, zá-
vazky vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění (účet 
336, 337) byly ve výši – 317,53 tis. Kč a – 137,33 tis. Kč, 
tyto závazky byly uhrazeny z běžného účtu v lednu 2022, 
výplatní termín byl dodržen.

Jiné přímé daně (účet 342) činily – 59,16 tis. Kč, uhra-
zeny byly v lednu 2022, ostatní krátkodobé závazky (účet 
378) byly ve výši – 9,32 tis. Kč a jedná se zejména o závaz-
ky z komisního prodeje.

Výdaje příštích období (účet 383) činily 
k 31. 12. 2021 – 299,67 tis. Kč. Jednalo se o faktury tý-
kající se služeb roku 2021, které byly doručeny a uhrazeny 
v lednu 2022, např. faktury za spotřebu energií, za nákup 
knih do knihovny, CCS karty, daňové poradenství, telefony, 
servis a jiné služby.

Výnosy příštích období (účet 384) činily 
k 31. 12. 2021 – 124,43 tis. Kč a jednalo se o členské 
příspěvky SPG a časové rozlišení dotace na pořízení knih 
Povolání: Šedá a Jan Wojnar.

Dohadné účty pasivní (účet 389) činily k 31. 12. 2021 
–3,49 tis. Kč a jednalo se o odhad spotřeby elektrické ener-
gie v rámci pronájmu reklamního panelu.
GVUO neeviduje závazky po lhůtě splatnosti.
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8.2   Výsledky kontrol

V termínu od 18. 10. 2021 do 22. 11. 2021 byla na 
základě § 9 odst. 1 a § 29 odst. 5 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někte-
rých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozděj-
ších předpisů, a § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 
provedena v GVUO ze strany zřizovatele kontrola, jejímž 
předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky. 
Kontrolovaným obdobím byl rok 2020 a 2021. Zhodnocení 
kontrolních zjištění bylo pozitivní. VŘKS byl vyhodnocen jako 
účinný. Hodnocení jednotlivých kontrolovaných oblastí bylo 
bez zjištění.

V listopadu 2021 zároveň proběhla v GVUO kontro-
la Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský 
a Olomoucký kraj. Předmětem kontroly bylo dodržování 
povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, dodržování povinností vy-
plývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti prá-
ce a dodržování povinností vyplývajících z právních před-
pisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení. 
Kontrolou byly zjištěny nedostatky u hromosvodů Domu 
umění. Nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.

Dne 4. 11. 2021 provedla v GVUO kontrolu Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě zaměřenou na plnění povinnosti stanovených 
v Mimořádném opatření č.j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/
KAN ze dne 27. září 2021 čl. I odst. 12 ve znění Mimořád-
ného opatření č.j.: MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN ze 
dne 22. října 2021. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že 
GVUO neporušila plnění povinností mimořádných opat-
ření stanovující podmínky pro vstup osob do některých 
vnitřních prostor.

8.3  Vyhodnocení plnění 
povinného podílu podle 
zákona č. 435/2004 Sb.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců GVUO byl 
v roce 2021 29,111 osob. Z toho povinný podíl 4 % činil 
1,17 osob. GVUO zaměstnávala 2,37 osob se zdravotním 
postižením v roce 2021. Povinnost zaměstnavatele, dle 
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., byla splněna zaměstnáním 
osob se zdravotním postižením v pracovním poměru.

8.4  Poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb.

GVUO v roce 2021 neposkytla žádné informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb.

8.5  Informace o termínu a způsobu 
a seznámení zaměstnanců se 
zprávou o činnosti

Na zpracování zprávy o činnosti za rok 2021 se podílela 
většina odborných pracovníků GVUO. Zpráva o činnos-
ti a výsledky vyplývající z rozborů činnosti GVUO v roce 
2021 byly rozeslány zaměstnancům GVUO mailem dne 
10. 3. 2022 a zároveň jim bylo umožněno vyjádřit se ke 
Zprávě o činnosti, zaslat své názory, popř. připomínky do 
data 14. 3. 2022. Zpráva o činnosti nebyla ze strany za-
městnanců připomínkována.

Zpráva o činnosti za rok 2021 bude v PDF formátu zve-
řejněna na místech v síti, kde k ní budou mít přístup všichni 
zaměstnanci GVUO. V tištěné podobě bude zpráva o čin-
nosti umístěna na sekretariátu, v kanceláři ředitele, vedoucí 
úseku ekonomiky a provozu, vedoucí úseku odborných 
činností a v kanceláři PR. Po projednání zprávy o činnosti ra-
dou kraje dojde k jejímu povinnému zveřejnění na webových 
stránkách a ve sbírce listin.
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9   Poděkování 
a spolupráce

GVUO v roce 2021 úzce spolupracovala s mnoha 
organizacemi. Kromě zřizovatele Moravskoslezského 
kraje, statutárního města Ostravy a Ministerstva kultury 
ČR, kteří činnost GVUO podpořili finančně a zá štitami, 
jsme spolupracovali s Radou galerií ČR, Národním 
divadlem moravskoslezským, Janáčkovou filharmonií 
Ostrava, Komorní scénou Aréna, s Bludným kamenem, 
s Protimluvem, s obchodními centry v Ostravě v oblasti 
prezentace a propagace.

V oblasti pořádání výstav a zápůjček jsme spolupra-
covali s OKO a řadou dalších partnerů i spřátelených 
institucí v České republice a zahraničí.

V oblasti mediálního partnerství jsme spolupracovali 
s Českou televizí a TV POLAR; s Českým rozhlasem Ostrava 
a RADIOHOUSE; s deníky a časopisy ART ANTIQUES, 
ARTALK, Artikl, A2, A2LARM, deník, MF DNES, FlashArt, 
LIDOVÉ NOVINY, PRÁVO, ostravan.cz, program, magazín 
PATRIOT a samozřejmě s kulturními webovými portály 
a portály výše zmíně ných tištěných médií.

Dalšími partnery GVUO byli Do pravní podnik města 
Ostravy, EPONA, Hydor, Image studio, Moravian-Silesian 
Tourism, NEWTON media, Printo spol. s. r. o., RAILREKLAM, 
RENGL, RT Torax, SeePOINT s. r. o., TEMEX, Tiskárna 
Hel bich a. s., velkoplosnytisk.cz

Partneři

Mediální partneři
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Beseda k Výstavě jednoho díla ze sbírkek GVUO, foto: Martin Straka
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