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O Galerii 4
Galerie 4 – galerie fotograﬁe, příspěvková organizace Karlovarského

Galerie 4 se od svého vzniku zaměřuje na čtyři hlavní směry

kraje byla založena při Okresním kulturním středisku v roce 1985

činnosti: výstavní, mimovýstavní, sbírkovou a metodickou.

v Kamenné ulici v Chebu v památkové rezervaci historického centra.

Výstavní činnost se neomezuje pouze na dané prostory, galerie

Dnes je nejstarší stálou fotograﬁckou galerií v České republice.

pořádá řadu výstav v tuzemských a zahraničních galeriích.

Rekonstrukcí zanedbaného novodobého podloubí a přilehlých

Mimovýstavní činnost se zaměřuje na pořádání kulturně-společenských
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prostor vznikly čtyři výstavní prostory o celkové ploše 170 m

akcí pro odbornou i širokou veřejnost, pro děti a mládež.

s nevelkým sociálním zázemím, sklady a kanceláří.

Sbírková činnost je od počátku koncipována jako sbírka

Galerie disponuje závěsným instalačním systémem Nielsen a je

studijního a dokumentačního charakteru. V posledních letech

osvětlena variabilními galerijními světly Lival v lištách. Členitost

se sbírka fotograﬁí českých a zahraničních autorů zaměřuje

prostoru vytváří komorní atmosféru, i když je možno vystavit

na období od 50. let minulého století do současnosti.

téměř stovku rámů velikosti 70 × 100 cm. Prostor umožňuje

Metodická činnost probíhá ve dvou hlavních směrech: k široké

instalaci různých témat a formátů, v současné době představuje

a odborné veřejnosti v rovině teoretické (publikační činnost, knihovna,

instalační set téměř 500 rámů různých rozměrů a materiálů.

archiv, semináře, přednášky) a praktické (workshopy, sympozia).
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Tomáš Rasl

Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti

Výstavy v Galerii 4
9. 1.–31. 1.

Jiří Černý
Výstava současné tvorby k životnímu jubileu autora.
6. 2.–3. 3.

David Kurc
Fotograﬁcká retrospektiva regionálního autora, absolventa
Institutu tvůrčí fotograﬁe Slezské university v Opavě.
6. 3.–31. 3.

Nové tváře
Fotograﬁe studentů 4. ročníku Střední průmyslové školy graﬁcké v Praze.
Fedor Telkov

3. 4.–9. 5.

Kuklík – Homola
Pražští fotografové Karel Kuklík a Richard Homola
představují společný fotograﬁcký projekt.
15. 5.–27. 6.

Prekop – Grygar
Pedagogové FAMU Praha a jejich nejnovější práce.
3. 7.–31. 8.

Luděk Vojtěchovský
Klasická fotograﬁe známého autora střední generace
zaměřená na zátiší a staré fotograﬁcké techniky.
4. 9.–29. 9.

Tomáš Rasl
Souborná výstava člena skupiny „Český dřevák“.
2. 10.–31. 10.

Andrej Balco

Reiko Imoto – Dreamtime
Fascinující fotograﬁe japonské autorky
zachycující lyrické městské příběhy.
6. 11.–27. 11.

Fedor Telkov
Pohled mladého ruského fotografa na život v
průmyslové oblasti jižního Uralu.
17. 11.–22. 11.

1989–2009
Výstava věnovaná 20. výročí Sametové revoluce.
4. 12.–31. 12.

Slovenská fotograﬁe
Kurátorka Anna Maximová přináší zajímavý
pohled na současnou slovenskou tvorbu.
Štěpán Grygar

Adéla Vosičková

Richard Homola
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Kostel sv. Bartoloměje, Cheb
2. 5.–14. 6.

Rodina Vystydů
Ing. Arch. Luděk Vystyd (73) – architekt jehož
práce je spjata s městem Cheb více než 46 let
Anna Vystydová (74) – průmyslová výtvarnice, keramička,
malířka – design panenky, se kterou si hrály celé generace
Luděk Vystyd ml (47) – objekty, interiéry – návrhy
interiérů s osobitou atmosférou, objekty reagující
na aktuální politické a společenské klima
Eva Vystydová (15) – se vydává cestou svých rodičů a prarodičů
20. 6.–31. 7.

Claude Berlie-Caillat
Výtvarník žijící a tvořící na ostrově Réunion v Indickém oceánu.
Ke své tvorbě používá čedič, který se nalézá na ostrově. Umělecká
práce s tímto materiálem je na světě velmi ojedinělá vzhledem
k obtížnosti jeho zpracování. Právě tato surovina autora spojuje
s naším regionem, úzce spolupracuje s ﬁrmou EUTIT Stará Voda.

výstava KonAKTfoto – Františkovy Lázně

8. 8.–30. 9.

Yves-Marie Gillardeau
Výtvarník, pedagog na Umělecké škole malby v Nantes (Francie)
svou tvorbou reaguje na politické a společenské události
20. a 21. století. Jeho umělecká činnost se dotýká i dalších
oblastí umění: hudba, ﬁlm, videoart. Jeho ironický umělecký
postoj vzbuzuje zaslouženou pozornost veřejnosti i kritiky v
celé Francii. Při jeho opakovaných návštěvách Karlovarského
kraje si získal řadu přátel , jak mezi umělci tak veřejností.

Anglikánský kostel, Mariánské Lázně
duben–červen

výstava Yves-Marie Gillardeau – Cheb

Jiří Práznovský IRSKO
Jiří Práznovský je fotograf nastupující generace spolupracující
s Galerií 4 v Chebu. Dva roky pracovně působil v Dublinu.
Jeho tvorba je zaměřena převážně na výtvarnou
fotograﬁi. Hlavním tématem jeho irského pobytu
je historie a krajina „zeleného ostrova“.
V popředí zájmu je zachycení atmosféry
místa, krajinný celek i detail.
červenec–srpen

Miloš Růžička JAZZ
Miloš Růžička, ředitel Západočeského divadla v Chebu,
řadu let pomáhal festivalu Jazz Jam Cheb a Jazzové
kavárně v Chebu. Za dobu existence festivalu se na jeho
pódiích vystřídala řada předních domácích i zahraničních
muzikantů, kteří vytvořili nezapomenutelnou
atmosféru. Objektiv Miloše Růžičky byl vždy u toho.

výstava Portrét doby – Mariánské Lázně

duben–červen

„KontAKTfoto 08“
Kolonáda Solného a Lučního pramene, Františkovy Lázně
listopad–prosinec

„Portrét doby“
Galerie Atrium, Mariánské Lázně
prosinec–leden

„Aš po 20 letech“
Muzeum Aš
leden–listopad

„KontAKTfoto 07“
Města České inspirace (Třeboň, Jindřichův Hradec, Kutná
Hora, Litomyšl, Telč, Hradec Králové, Cheb, Polička)
Aš po 20. letech – Muzeum Aš
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Zahraniční výstavy
říjen–prosinec

„Dokumentární fotograﬁe z archivu Galerie 4“
Galerie Présidial, Quimperlé , Francie
Galerie Médiathèque, Quimperlé, Francie
Galerie Lycée Kerneuzec, Quimperlé, Francie
říjen–prosinec

„KontAKTfoto 08“
České centrum, Budapešť, Maďarsko
říjen–prosinec

„25 let Galerie 4“
Eger, Maďarsko
Galerie du Présidial – Quimperlé

listopad

„Ateliér Galerie 4“
Galerie Historisches Badhaus, Kulmbach, Německo

Workshopy
25.–31. 5.

Výtvarný workshop pro studenty SSUPŠ Zámeček „Zeď“
– monumentální obraz na zdi v Dragounské
ulici v Chebu 100 × 5 m
10. 6.–13. 6.

Chebské dvorky
7. ročník – krajský festival uměleckých
projektů s mezinárodní účastí
20.–23. 8.
vernisáž výstavy „25 let Galerie 4“ – Eger

Stará Vožice
výtvarný workshop pro členy OS Ateliér G4
12. 9.

MiXXXART
výtvarný workshop pro děti a dospělé
18.–22. 11.

KontAKTfoto, 14. ročník
Mezinárodní workshop portrétu a aktu

Celkem: 27 výstav v ČR, 6 výstav v zahraničí,
4 workshopy , 1 festival

Ateliér Galerie 4 – Kulmbach

workshop KontAKTfoto 2009 – Františkovy Lázně
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Chebské dvorky

10

11

Reiko Imoto

Prezentace Galerie 4

Prezentace Galerie 4 probíhá v několika rovinách. Jednou z hlavních
je prezentace v médiích. O jednotlivých výstavách, dílnách

Publikační činnost

a festivalech informují deníky každý měsíc. Regionální deníky vedle

Výstavy roku 2009 jsou dokumentovány malým katalogem, který

těchto informací uvádějí upoutávky na jednotlivé akce i několikrát

vychází v jednotné graﬁcké úpravě a vytváří tak ucelenou řadu.

do měsíce. Programy Galerie 4 jsou uváděny v kulturním zpravodaji

V roce 2009 se podařilo vydat katalog k 8 výstavám z deseti.

města Chebu a dalších tiskovinách např. Radniční listy, Krajské listy.

Galerie 4 spolupracovala na vydání knihy výsledků fotograﬁckého

Při kulturně společenských akcích uzavíráme smlouvy o mediálním

workshopu „Aš po dvaceti letech“, která se stala třetí

partnerství, mezi nejčastější partnery patří: Mladá fronta DNES,

v řadě. (1988 Ašsko, 1998 Aš po deseti letech). Publikace

Chebsko, Chebský deník, Žurnál, Český rozhlas a rádio Egrensis.

formátu 20 × 25 cm navazuje na předchozí knihy. Obsahuje
158 barevných a černobílých fotograﬁí a texty organizátorů

Některé výstavy a akce také uvádí ve svém zpravodajství

workshopu. Součástí publikace jsou i portréty účastníků.

Česká televize. Informace o činnosti Galerie 4 jsou také

Galerie 4 dodávala podklady pro publikaci a propagační materiály

uveřejňovány v bavorských a saských denících.

vydané Karlovarským krajem. Hodnotu díla snižuje velké množství

Prezentace v odborném tisku z celostátní působností

chyb způsobených neprofesionálním přístupem graﬁckého studia.

je v časopisech: Ateliér, Fotograf, Imago, DIGIfoto,
FotoVideo, Labyrint, Umělec, Fotoart a další.

Prezentační panely

K nedílné součásti prezentace Galerie 4 patří i webové stránky.
Galerie 4 vytvořila soubor deseti panelů, který dokumentuje 25 let

Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány a přinášejí nejen
informace o aktuálním dění v galerii, o připravovaných výstavách
a akcích, ale je možné informovat se o proběhlých výstavách od počátku
existence galerie. Web také umožňuje stahování přihlášek na různé
akce, pomáhá při komunikaci s brigádníky, přináší informace
o volných místech. Z analýzy webových stránek vyplývá, že zájem
o stránky se zvyšuje, přibývá i počet připojených zemí. Největší zájem
o informace je v období pořádání velkých akcí či výstav. Nově se

existence galerie. Panely velikosti 140 × 100 cm přinášejí informace
o legislativním začlenění instituce, výstavách, workshopech,
mimovýstavní činnosti, publikační činnosti, sbírce studijního
a dokumentačního materiálu. Přinášejí textovou část v češtině
a angličtině a bohatý obrazový materiál. Panely byly poprvé
prezentovány na výstavě KontAKTfoto v Maďarském Egeru v roce 2009.
Tomáš Rasl (1975)

objevila rubrika s nabídkou katalogů a publikací vydaných galerií.
Vedle vlastních webových stránek, které jsou průběžně

Vnuk fotografa Ferdinanda Bučiny
(1909–1994) od kterého se od raných
let učil, co a jak fotografovat. Absolvent
Střední průmyslové školy strojnické
v Praze (1994) a FAMU (2003). Od
poloviny devadesátých let pracuje
často s černobílým negativem většího
formátu a jeho kontaktní kopií.
„Ve své současné fotografické tvorbě
pracuje s různými formáty a technikami
fotografie, počínaje plochými filmy
18×24 cm a digitální kamerou konče.
V začátcích vychází z romantických
snímků, ovlivněn mistry velkoformátové
fotografie, a postupně se přibližuje
surrealismu až po minimalismus.
U motivů krajinných, kterých je nejvíce,
má sklon k romantismu. Snímky na
potulkách zachycuje místa hrdá a pustá, detaily, zátiší a jiné. Jeho cyklus „Nevyjasněná úmrtí“
je nejpomaleji vznikající soubor fotografií živočichů, které potkala nejprve smrt a pak i on.
Často cestuje, navštívil vícekrát Sibiř, Jižní Ameriku, Maroko, střední Asii, Dálný východ,
Mongolsko… Sečteme-li jeho putování, strávil už více než rok mimo své rodné Čechy.“

aktualizovány, je galerie prezentována na stránkách
Karlovarského kraje, města Chebu, galerijních portálech.

U trati (2002)

Dr. Otto Sepl

Samostatné výstavy:
2000 O fyzické duši člověka a zvířete, Cafegalerie Citadela, Praha
2001 Krajina pod Budčí, Kaple sv. Isidora, Kováry
2009 Zapomenuté klenoty v Krajině, Galerie ministerstva kultury, Praha

V zahraničí je Galerie 4 prezentována jako člen Bavorského

Ocenění:
1997 „Železniční opravna vagónů“ v soutěži Czech Press Photo, 3. místo
2005 Krajiny vnitřní a vnější, Ekologické dny Olomouc, 2. místo
2007 vítěz ročníku festivalu Grafiky, kresby a fotografie Máchovy Litoměřice

sdružení deseti galerií Koopf Weiden, Bavaria-Bohemia

tomasrasl@seznam.cz
www.ceskydrevak.cz

online v Schönsee. V těchto galeriích je možné se seznámit

Mušky (2002)

Vzpomínka na Dersu Uzalu (2002)

Výstavní program je spolufinancován Ministerstvem kultury České republiky
Galerie 4 – galerie fotografie, Kamenná 2, 350 02 Cheb, tel.: +420 354 422 838

s programem galerie i dalšími jejími akcemi.
Ve Francii je galerie prezentována v umělecké asociaci
La Veduta, v Anglii v Side Gallery v New Castlu.
Celostátní a krajský tisk
Mladá fronta DNES
Chebský deník
Žurnál
DigiFOTO
Ateliér
14 dní

30 článků
16 článků
3 články
8 článků
4 články
8 článků

Zahraniční tisk
Le Télégramme
Bayerische Rundschau

2 články
3 články

Místní tisk
Radniční listy
Kulturní zpravodaj
Kontakt
Mariánskolázeňské Listy

4 články (každý měsíc program)
5 článků (každý měsíc program)
2 články
1článek

Celostátní televize
Česká televize – zprávy

2×

Regionální televize
Regionální TV Trigon – Západ
Regionální TV Vřídlo

10 ×
4×
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Art centrum Galerie 4
rekonstrukce barokního špýcharu,
Františkánské nám. 30/1, Cheb
Prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu,
Oblasti podpory – 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR.
Projekt Art centrum Galerie 4 je uveden jako projektový záměr číslo 16
v aktualizovaném Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje.

Údaje o realizovaných
investičních akcích

Výzva 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury
ČR byla avizována na webových stránkách ROP NUTS II
Severozápad s tím, že bude vyhlášena na podzim roku 2009.
Galerie 4 se obrátila na Agenturu projektového a dotačního
managementu Karlovarského kraje, p.o. (ing.Uhříček) s žádostí
o převzetí této investiční akce do své agendy, s odůvodněním,
že Galerie 4 nemá ani profesní ani personální kapacity
pro zpracovávání složité administrativy spojené s touto
investiční akcí. Agentura naši žádost odmítla s poukazem
na to, že je plně vytížena jinými investičními akcemi.
Vzhledem k časové tísni (výzva podzim 2009) začala Galerie
4 připravovat kroky k realizaci schválené investiční akce.
Začala probíhat jednání s Národním památkovým ústavem,
územní odbor v Lokti o úpravách studie rekonstrukce
ing. arch. Davida Vávry, jelikož se jedná o cennou historickou
památku. Bylo rozhodnuto, že musí být zpracován Stavebně
historický průzkum, protože průzkumy z minulosti nejsou
v žádných archivech k dispozici. Po mnoha neúspěšných
pokusech o zadání SHP příslušným odborníkům se podařilo
Odboru památkové péče v Chebu zajistit ing. arch. Jana
Peštu z Nymburka, který odevzdal SHP v dubnu 2009.

Výběrové řízení na dodavatele stavby

V lednu 2009 byla zveřejněna výzva na zajištění projektové
přípravy a inženýrské činnosti. Bylo obesláno 13 ﬁrem. Byly
podány 4 nabídky. Jedna z ﬁrem nesplnila požadavky zadání.
Dne 23. 1. 2010 byla podepsána smlouva o dílo na zhotovení
projektové dokumentace s vítězem výběrového řízení, ﬁrmou
M PROJEKT z Chebu s cenou 1.029.350 Kč včetně DPH.
V zadávacích podmínkách se předpokládalo sloučené
územní a stavební řízení, a dle toho byly stanoveny i lhůty
plnění. Dne 27. 2. 2009 stavební odbor MÚ Cheb rozhodl
o oddělení územního a stavebního řízení. Byl vytvořen
Dodatek smlouvy o dílo č. 1, který tento fakt upravuje.
Ve vydaném územním rozhodnutí ze dne 15. 7. 2009 byla
stanovena podmínka doložit smlouvu o právu provést
stavbu na st. p. 222/2 k.ú. Cheb. Bylo třeba zajistit

Stavební úpravy

geometrický plán, schválit Radou města, zveřejnit záměr
dle zákona, připravit smlouvu. Vzhledem k procesním
termínům byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o dílo.
V dubnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování ﬁnanční
žádosti v rámci ROP NUTS II Severozápad. Bylo obesláno 12 ﬁrem.
Byly podány 3 nabídky. Vítězem výběrového řízení se stala
ﬁrma REDI z Karlových Varů s cenou 161.840 Kč včetně DPH.
V té době byl změněn termín vyhlášení výzvy na jaro 2010
a o několik měsíců později opět změněn na 4. Q roku 2010.
Stavební povolení rekonstrukce nabylo právní moci 31. 12. 2009.

Dokončovací práce

Špejchar v roce 1899

Špejchar v roce 2009

2010
MDCCXXXXVIIII

galerie
muzeum
fotografie

technický výkres současný stav

technický výkres projekt

současný stav

počítačová vizualizace

současný stav

počítačová vizualizace
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Richard Homola

Údaje o výsledcích proběhlých kontrol

Vnitřní kontrola
V roce 2009 probíhaly v Galerii 4 kontroly na základě
směrnice o vnitřní kontrole. Směrnice o předběžné,
průběžné a následné kontrole sledují zejména
hospodárnost náležitosti účetních dokladů a jejich
správné zaúčtování. Kontroly probíhaly průběžně. Kontroly
proběhly bez závad dle vnitřního řádu Galerie 4.
Inventury se provádějí každoročně k 31. 12.
a řídí se směrnicí o inventarizaci.

Kontrola FÚ Cheb
V roce 2009 proběhla kontrola vyúčtování poskytnutých
dotací MKČR. Předmětem kontroly byla kontrola skutečností
rozhodných pro stanovení povinností odvodu za porušení
rozpočtové kázně dle § 44, §44a zákona č.218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla). FÚ Cheb shledal že k porušení
rozpočtové kázně nedošlo v žádném z kontrolovaných případů.

Kontrola MÚ Cheb – Oddělení
interního auditu
Město Cheb provedlo veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu
§ 13 odst.1 zák. 320/2001 Sb. o ﬁnanční kontrole ve VS a o změně
některých zákonů (zákon o ﬁnanční kontrole) s odkazem
na § 15 zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole – dále jen
kontrola. Předmětem byla kontrola použití poskytnutých grantů

dílna pro děti – MiXXXART

na jednorázovou akci z rozpočtu města Cheb za r. 2008.
Kontrola neshledala porušení použití ﬁnančních prostředků.
Vyúčtováno v souladu se směrnicí města Chebu č. 22/2007.

Kontrola OSSZ Cheb
Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, provádění nemocničního pojištění
a plnění povinností v důchodovém pojištění, r. 2007–2008.
Kontrola OSSZ Cheb proběhla bez negativních zjištění.

výstava – MiXXXART

dílna – MiXXXART

koncert – MiXXXART
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Andrej Balco

Údaje o plnění opatření uložených
Radou Karlovarského kraje

Usnesení Rady Karlovarského kraje se v roce
2009 týkalo stanovení odměn a platu ředitele
příspěvkové organizace Karlovarského kraje.
Všechny úkoly pro příspěvkovou organizaci jsou zadávány
na pravidelných poradách ředitelů příspěvkových
organizací, které se konají každé 2 měsíce.
Úkoly zadané příspěvkové organizaci Galerii 4 z porad ředitelů nebo
z usnesení Rady Karlovarského kraje jsou plněny v daných termínech.

Realizace workshopu „Zeď“ …

… bez ohledu na počasí.
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Rudo Prekop

Zhodnocení činnosti

I přes nepříznivé ekonomické podmínky roku 2009
se podařilo splnit plánovaný dramaturgický plán
galerie. Mezi významné úspěchy se řadí také:
1. výběr výstavy KontAKTfoto 08 Českou inspirací jako
putovní výstavy po osmi městech tohoto sdružení.
2. prohloubení spolupráce s Českým centrem v Budapešti
3. rozsáhlá výstava „Tváře dokumentární
fotograﬁe“ ve třech galeriích ve Francii
4. dohoda o spolupráci na projektu „Finister … Konec země“
s asociací La Veduta (Francie)
5. stavební povolení na Art Centrum Galerie 4
vernisáž výstavy Reiko Imoto

Počty návštěvníků
Galerie 4

6 300

Výstavní síň Bartoloměj

4 500

Anglikánský kostel Mariánské Lázně

1 000

Výstavní síň Café Bartholomeus

500

Západočeské divadlo v Chebu

100

České centrum – Budapešť (Maďarsko)

200

Qart – Eger (Maďarsko)

500

Galerie Solnoluční kolonády – Františkovy Lázně

800

Galerie Historisches Badhaus – Kulmbach (Německo)

500

Galerie Médiathèque – Quimperlé (Francie)

1 500

Galerie Lycée Kerneuzec – Quimperlé (Francie)

1 500

Galerie Présidial – Quimperlé (Francie)

600

Muzeum Aš

500

Galerie Atrium – Hvězda, Mariánské Lázně

400

vernisáž výstavy Fedor Telkov

Města České inspirace – KAF 2008
Třeboň 10. 1. – 28. 2.

800

Jindřichův Hradec 16. 3. – 6. 4.

300

Kutná Hora 29. 4. – 30. 5.

500

Litomyšl 12. 6. – 30. 6.

400

Telč 2. 7. – 20. 7.

600

Hradec Králové 3. 8. – 31. 8.

800

Cheb 9. 9. – 30. 9.

250

Polička 3. 10. – 8. 11.

500

Chebské dvorky
MiXXXART
Celkem

vernisáž výstavy Suburbia

15 000
200
38 250

vernisáž výstavy 1989–2009
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Karel Kuklík

Údaje o hospodaření

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
GALERIE 4 V ROCE 2009
REKAPITULACE PŘÍJMŮ
Provozní dotace od Karlovarského kraje

2 548 000,–

Grant od Ministerstva kultury

300 000,–

Granty Město Cheb

577 000,–

Vstupné Chebské dvorky a dobrovolné

129 982,–

Příjmy za reklamu

73 933,–

Příspěvky KAF

24 000,–

Tržby za prodané zboží

4 971,–

Ostatní výnosy

66 401,–

Prodaný materiál

15 000,–

Přijaté úroky

539,–

PŘÍJMY CELKEM

3 739 826,–

REKAPITULACE VÝDAJŮ
Spotřeba materiálu celkem

433 824,–

Spotřeba energií

42 798,–

Prodané zboží

4 971,–

Opravy a udržování

46 154,–

Cestovné

26 115,–

Občerstvení

1 150,–

Chebské dvorky

Mzdy 2009
Celkové náklady včetně odvodů

402 374,–

Ostatní služby celkem

1 275 617,–

Mzdy brigádníci

Mzdové a sociální náklady

1 753 429,–

Mzdy zaměstnanci

Daně a poplatky

3 021,–

Ostatní náklady

48 574,–

Odpisy

103 807,–

VÝDAJE CELKEM

Porovnání příjmů Galerie 4 mimo
provozní dotace od Karlovarského kraje
Rok

+366,–

Rekapitulace výsledků hospodaření
příspěvkové organizace Galerie 4
Skutečnost k 31. 12. 09

Index

Náklady
2 630 000,–

3 739 460,14

3 739826,13

1,42

Hospodářský výsledek
0,–

+365,99

Předložená roční uzávěrka odpovídá schválenému ﬁnančnímu
plánu, hospodářský výsledek skončil se ziskem 365,9 Kč.

Příjmy

Celkem

890 915,–

115 736,–

1 006 651,–

2004

638 800,–

137 665,–

776 465,–

2005

903 500,–

201 230,–

1 104 730,–

2006

910 000,–

212 468,–

1 122 468,–

2007

1 067 300,–

195 626,–

1 262 926,–

2008

1 160 000,–

206 302,–

1 366 302,–

2009

877 000,–

314 826,–

1 191 826,–

Přehled grantů v roce 2009
Granty

Účel

Ministerstvo kultury ČR

Celoroční činnost 2009

Celkem

Město Cheb

Telkov

300 000,–
49 000,–

Město Cheb

Chebské dvorky 2009

Město Cheb

Vystydovi

CELKEM

Finanční fondy Galerie 4
Název

Granty

2003

1,42

Výnosy
2 630 000,–

27 200,–
1 272 800,–

3 739 460,–

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2009

Plán 2009

1 702 374,–

Odvody mzdy

480 000,–
48 000,–
877 000,–

Počáteční stav k 1. 1. 2009

Tvorba

Čerpání

Zůstatek 31. 12. 2009

Fond odměn

75 156,06

145 000,–

12 782,–

207 374,06

FKSP

32 086,22

26 000,–

14 552,–

43 534,22

Investiční fond

364 627,–

1 903 807,–

1 114 350,–

1 154 084,–

Rezervní fond

367 105,58

153 260,72

0,–

520 366,30
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Rudolf Skopec

Personální struktura

ředitel: Zbyněk Illek (1)
zástupce ředitele: Hana Olišarová (1)
ekonom: Jana Horáková (0,25)
organizační pracovník: Pavlína Blatná od 1. 10. 2008 (1)
správce sbírky, marketing: Petra Kučerová do 30. 9. 2009 (1)
správce sbírky, marketing: Denisa Smolková od 1. 12. 2009 (1)
pokladní, uklízečka: Jarmila Hynková (0,5)
pokladní, uklízečka: Petra Trojánová (0,5)

Galerie 4 má sedm zaměstnanců, v přepočteném
stavu 5,25 zaměstnanců. V průběhu roku došlo
k restrukturalizaci a změnám pracovních náplní.
Pavlína Blatná ukončila v průběhu roku bakalářské studium,
mezi hlavní úkoly patří příprava a organizace Chebských
dvorků, spolupráce se školami, granty, sponzoři.
Petra Kučerová ukončila pracovní poměr
na základě vypršení pracovní smlouvy.
Denisa Smolková nastoupila na základě poptávkového řízení, mezi
hlavní úkoly patří evidence a správa dokumentačních a studijních
materiálů, shromažďování a příprava podkladů pro média a pro
tisk propagačních materiálů, webové stránky galerie.
Během dovolených pokladních, které jsou delší než jeden týden přijímá
galerie brigádníky, pokud nelze zajistit zastupování z řad zaměstnanců
galerie. Při organizování velkých akcí (Chebské dvorky, mezinárodní
dílny, …) galerie přijímá brigádníky z řad studentů a důchodců.
Odborné činnost (lektorské, posudkové, technické, …) zajišťujeme

výstava Claude Berlie-Caillat – Cheb

z řad dobrovolníků z občanského sdružení Ateliér G4, dle jejich
odbornosti nebo za úplatu s externími spolupracovníky.

Bořivoj Hořínek – „malování ohněm“

divadelní vystoupení UMSKUP

RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc. – výstava quark-gluonová plazma – Praha
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Galerie 4
Kamenná 2, 350 02 Cheb, Česká republika
T, F: +420 354 422 838
galerie4@galerie4.cz
www.galerie4.cz

