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Rada galerií České republiky, zapsaný spolek se znepokojením sleduje situaci  
v Ústeckém kraji, kde se Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl neprodloužit 
smlouvy několika dlouholetým ředitelům galerií a muzeí. Plně respektujeme právo 
zřizovatele jmenovat ředitele, ale chybí nám jasně deklarované důvody  
pro neprodloužení smlouvy, či manažerská nebo odborná selhání, kterých se 
dotyční dopustili.  
 
V této věci jsme zaslali dopis paní Jitce Sachetové, radní Ústeckého kraje  
pro kulturu, památkovou péči, zemědělství, životní prostředí a venkov, ve kterém 
jsme uvedli následující: 
 
• Dlouholetý ředitel Severočeské galerie v Litoměřicích Jan Štíbr prokázal své 
odborné a manažerské zkušenosti. K jeho práci a dramaturgii galerie Rada galerií 
ČR nemá žádné připomínky.  
 
• Respektujeme právo zřizovatele obsadit vedoucí místo příspěvkové 
organizace. Ale nesouhlasíme se způsobem odvolání ředitele Jana Štíbra, kdy 
jemu ani odborné veřejnosti nebyly oznámeny důvody odvolání. Zvlášť v situaci, 
kdy Ústecký kraj v uplynulých dvou letech nevznesl žádné námitky k práci ředitele 
Štíbra. 
 
• Radě galerií ČR jako profesní organizaci zastupující vybraná muzea umění - 
galerie chybí jasné stanovisko Ústeckého kraje jako zřizovatele k dalšímu rozvoji 
litoměřické galerie. Neznáme důvody odvolání, neznáme záměr zřizovatele ani 
požadavky na další směřování litoměřické galerie.  
 
Dále jsme paní radní požádali, aby zvážila své rozhodnutí a případně iniciovala 
revokaci usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 20. listopadu 2019. Případně aby 
vysvětlila důvody, které vedly k rozhodnutí.  
 
Za RG ČR, z. s. 
 
Jiří Jůza, předseda 
Jan Randáček, místopředseda 
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