7. 4. Organizační a jednací řád komise pro akviziční činnost
Východočeské galerie v Pardubicích

Čl. 1
Komise pro akviziční činnost Východočeské galerie v Pardubicích se zřizuje jako
poradní orgán ředitele galerie. Její úlohou je prosazovat uměleckou úroveň,
vývojovou a studijní hodnotu závažných děl výtvarného umění (obrazy, grafiky,
kresby, plastiky, užité umění, fotografie, architektonické projekty, odbornou
dokumentaci a archiválie) navrhovaných k získání (nákup, dar, dědictví, převody
práva hospodaření apod.) do sbírky galerie (dále jen získání) a vyjadřovat se
k přiměřenosti jejich kupních či stanovených cen.
Čl. 2
Komise pro akviziční činnost (dále jen komise) má 7 členů a jmenuje ji ředitel
galerie. V komisi jsou zastoupení odborníci, schopní posuzovat všechny oblasti
výtvarného projevu v malbě, grafice, kresbě a plastice, případně užitém umění,
fotografii, odborné dokumentaci a archiváliích. Jednání komise se zúčastňuje
příslušný vedoucí sbírky galerie nebo jiný vědecký a odborný pracovník a další
přizvaný expert včetně ředitele galerie, kteří mají poradní hlas. Komise si volí ze
svých členů předsedu na celé 3 leté funkční období.
Čl. 3
Členství v komisi je čestnou funkcí. Nemůže-li se člen komise z vážných důvodů
zúčastnit po delší dobu jednání komise, nebo neplní-li jinak povinnosti člena
komise, ředitel galerie jej odvolá a jmenuje podle čl. 2 nového člena komise.
Členům komise a přítomným expertům hradí galerie cestovní výlohy a diety
v souladu s platnými předpisy (vyhl. č. 33/1984 ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 4
Komisi svolává podle potřeby ředitel galerie v dohodě s jejím předsedou. Datum,
hodinu, místo a program jednání komise oznámí ředitel galerie písemně nejméně
deset dnů předem na vědomí všem členům komise a Pardubickému kraji, jehož
zástupce se podle možnosti zúčastňuje jednání komise s hlasem poradním.
Čl. 5
Díla navržená k získání předkládá komisi s písemným odůvodněním ředitel galerie
nebo vedoucí, eventuálně jimi pověřený pracovník.

Čl. 6
Komise je schopna se usnášet, je-li zaznamenána přítomnost nadpoloviční
většiny členů, usnáší se většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne hlas
předsedy komise. Jednání komise se účastní vždy nadpoloviční většina členů,

v opačném případě nemůže předseda komise zahájit jednání a tuto skutečnost
uvede v zápisu z jednání. Při jednání nesmí být přítomen ten člen komise (nebo
jiný rodinný příslušník), jehož dílo je v daném okamžiku předkládáno. V průběhu
jednání se pořizuje zápis, poslední list podepisují všichni přítomní členové, rovněž
i prezenční listinu. Ze zápisu musí být zřejmý záměr o umělecké hodnotě
a závažnosti posuzovaného díla k získání a doba, po kterou komise jednala. Zápis
z jednání komise musí být přehledný i s potřebnou dokumentací a musí být řádně
archivován. Z pořizovaného zápisu musí jasně vyplynout navrhovaná cena díla.
Administrativní práce pro jednání komise zajišťuje galerie.
Čl. 7
V naléhavých případech, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, může ředitel
galerie učinit nákup či přijmout dar bez předchozího vyjádření komise. Při
nejbližším zasedání musí být komise o tomto získání díla podána zpráva.
Stanovisko komise musí být obsaženo v zápise z jednání.
Čl. 8
O získání díla rozhodne s konečnou platností ředitel galerie. Nesouhlasí-li ředitel
galerie s návrhem komise, musí být tato okolnost uvedena v příloze k zápisu
o jednání komise s odůvodněním odlišného stanoviska ředitele galerie.

Čl. 9
Komise vykonává též funkci poradního orgánu ředitele pro vyřazování a likvidaci
sbírkových předmětů galerie a pro výměnu, bezplatný převod díla jiným
institucím či navrácení původním majitelům v souladu s uplatněním restitučního
práva. Při jednání o těchto případech postupuje komise obdobně podle zásad
tohoto vzorového organizačního a jednacího řádu.
Čl. 10
Organizační a jednací řád nabývají účinnosti dnem 1. července 2016
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