
 
 

Statut Galerie Akademie výtvarných umění v Praze 
 
 

Článek 1    
 

Postavení a sídlo Galerie Akademie výtvarných umění v Praze 

1.1 Galerie Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen „GAVU“) je veřejný 
výstavní prostor. Úlohu zřizovatele plní vůči GAVU Akademie výtvarných umění v 
Praze (dále jen „AVU“).  
1.2 GAVU byla založena roku 1993 a slouží k prezentaci současného výtvarného 
umění, především tvorby studentů a pedagogů AVU. 
1.3 Sídlem GAVU je AVU, U Akademie 4, 170 22 Praha 7.   
1.4 GAVU používá znak shodný s emblémem AVU (stylizovaný heraldický lev) a 
textem „Akademie výtvarných umění v Praze“.  

 
Článek 2 

 
Orgány GAVU 

2.1 Chod GAVU je zajišťován koordinátorem galerie, který je zaměstnancem   
AVU. 

2.2 Výstavní komise je poradním orgánem řešícím otázky spojené s výstavní 
koncepcí GAVU. Výstavní komise se schází minimálně 2x ročně. 

2.3 Výstavní komisi navrhuje prorektor pro umění, vědu a rozvoj a po projednání 
v akademickém senátu jmenuje její členy rektor AVU. Složení komise 
respektuje zastoupení jednotlivých oborů vyučovaných na AVU a skládá se 
minimálně z pěti členů, tedy alespoň jednoho pedagoga, asistenta, teoretika 
umění a studenta AVU. Komise si volí předsedu ze svého středu, tajemníkem 
je koordinátor GAVU. Tajemník nemá hlasovací právo. Komise je 
usnášeníschopná za přítomnosti nadpolovičního počtu členů, v případě 
potřeby může být využito institutu hlasování per rollam. 

2.4 Složení výstavní komise se průběžně jedenkrát za dva roky zcela obměňuje, 
členství je dobrovolné, nezastupitelné a je z něj možné na základě vlastní 
žádosti vystoupit. Jednání komise svolává koordinátor, který z jednotlivých 
setkání sestavuje zápisy. 

2.5 Na jednání komise může být přizván prorektor pro umění, vědu a rozvoj či 
další osoby znalé problematiky, tyto osoby jsou bez hlasovacího práva. 

 
Článek 3 

 
Provoz GAVU 

3.1 Provoz GAVU je zajišťován z rozpočtu AVU. Umělecké, výstavní a vzdělávací 
projekty jsou financovány vícezdrojově.  

3.2 Výstavní program koresponduje s harmonogramem akademického roku AVU. 



 

Článek 4  

Závěrečná ustanovení 

4. 1 Statut GAVU schválil Akademický senát AVU dne 10. ledna 2018. 

4.2 Tento statut nabývá účinnosti dnem 11. ledna 2018. 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 11. ledna 2018 
 


