
Směrnice děkana č. 1/2019 
Organizační a provozní řád Domu umění Ústí nad Labem Fakulty 
umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
 
 
 
 

I. Vymezení pojmu 
Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen DUÚL) je fakultní odborné pracoviště zaměřené na 
realizaci tvůrčích, uměleckých, výzkumných, kurátorských, vzdělávacích a kulturních 
projektů. Je možné používat též zkrácený název Dům umění Ústí nad Labem. 

 
 

II. Náplň 
Hlavním zaměřením DUÚL je realizace výstavního a kulturního provozu, zejména 
prezentace významných uměleckých osobností, klíčových uměleckých proudů a témat 
formujících současnou výtvarnou scénu. V programu instituce se prolínají aktivity 
umělecké, výzkumné, edukační, publikační a socializační, které jsou realizovány 
v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou českých i zahraničních 
partnerů – vysokých uměleckých škol a výstavních uměleckých institucí.  
Mezi další klíčové cíle DUÚL patří produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů  
a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci uměleckých studijních programů na UJEP 
a podpora edukačních strategií zaměřených na práci s místní komunitou. 
DUÚL je institucí, která se podílí na rozvoji společenské a kulturní kvality života ve městě, 
je tedy otevřena nejen v rámci univerzitního prostředí, ale zejména směrem k široké 
veřejnosti. 
 
 
III. Organizační začlenění 
DUÚL je samostatné pracoviště v rámci děkanátu Fakulty umění a designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen FUD UJEP). Ředitele DUÚL 
jmenuje děkan. 
 
 
IV. Prostory a střediska 
DUÚL se nachází v budově na ulici Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem. Budova má dvě 
patra: přízemí, které dočasně slouží jako skladové zázemí, a 1. nadzemní podlaží 
členěné na jednotlivé místnosti – výstavní prostory Galerie 1 (G1), Galerie 2 (G2), 



kancelář (102), vstupní hala (101), příruční sklad (103), videoroom (104), toalety (105, 
107) a úklidová komora (106). 

 
 

V. Organizační struktura DUUL  
1. Vedení: 
– Ředitel  
– Výstavní rada  
2. Zaměstnanci: 
– Provozní vedoucí (0,5 úvazku) 
– Produkční a administrativní pracovní (2,5 úvazku) 
– Stážisté (studenti FUD UJEP) 
 
Ředitele DUÚL jmenuje děkan z řad akademických pracovníků FUD. Ředitel je zároveň 
hlavním kurátorem DUÚL. 
Výstavní rada je tvořena Uměleckou radou FUD. 
Zaměstnanci DUÚL jsou technicko-hospodářští pracovníci FUD UJEP.  
Provozní vedoucí řídí a organizuje produkční a administrativní pracovníky a stážisty. 
Zaměstnanci odpovídají za provoz a organizaci jednotlivých programů realizovaných 
v rámci aktivit DUÚL. Pracovníci DUÚL jsou povinni dbát na hospodárné nakládání 
s finančními prostředky určenými na provoz DUÚL i realizaci jednotlivých programů, 
nesou zodpovědnost za šetrné zacházení s vybavením objektu, výstavním mobiliářem a 
technikou. Pracovníci DUÚL rovněž zodpovídají za bezpečnost práce v prostorách DUÚL 
a plní další povinnosti podle vnitřních předpisů FUD UJEP a platné legislativy. Detailní 
rozpis činností, které konkrétní pracovníci DUÚL realizují, je vymezen náplní práce 
stanovenou v rámci jejich pracovní smlouvy. 
 
 
VI. Provoz 
Provoz DUÚL se řídí touto směrnicí děkana FUD UJEP a přesným časovým rozpisem 
(otevírací doba), který je zveřejněn na webu www.duul.cz a na vstupních dveřích do 
DUÚL. 
Prostor DUÚL je možné si po dohodě pronajmout na základě závazné objednávky 
schválené vedením FUD UJEP. 
DUÚL provozně zajišťuje výstavní projekty, galerijní a animační doprovodné programy, 
workshopy (tvůrčí dílny), rezidenční pobyty, interdisciplinární projekty, odborná školení, 
konzultace a kurátorské práce. Tyto činnosti jsou prováděny na základě ročního 
výstavního programu, jehož sestavení je v kompetenci ředitele DUÚL a podléhá 
projednání v kolegiu děkana FUD UJEP a schválení Výstavní radou, kterou tvoří 
Umělecká rada FUD UJEP. 



Při výrobě veškerých grafických materiálů k akcím DUÚL je nutno používat schválený 
jednotný vizuální styl. 

 
 

VII. Bezpečnost 
Zaměstnanci DUÚL jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dále 
hygieny a požární ochrany. 

DUÚL v rámci otevírací doby a v návaznosti na výstavní program a program 
doprovodných aktivit navštěvuje veřejnost. Návštěvníci DUÚL jsou povinni dodržovat 
obecná pravidla slušného chování a jednání a dále jsou povinni plnit pokyny 
zaměstnanců týkající se provozu DUÚL. 

 

VIII. Hospodaření 
DUÚL je financován z rozpočtových zdrojů FUD UJEP se zapojením navazující grantové 
činnosti zaměřené na financování programových aktivit realizovaných v DUÚL. Na 
zabezpečení provozu DUÚL je každoročně v rozpočtu děkanátu FUD UJEP alokována 
částka neinvestičních prostředků, jejíž stanovení a schválení podléhá standardním 
procesům upravujícím nakládání s finančními prostředky na FUD UJEP. 
Na investiční akce mohou být DUÚL přiděleny prostředky z FRIM FUD UJEP.  
Finanční prostředky na provoz DUÚL jsou alokovány na vlastních účetních střediscích  
v souladu s pravidly financování jednotlivých součástí FUD UJEP a v souladu s pravidly  
poskytovatelů finančních prostředků z jednotlivých grantových titulů. 
 
 
IX. Závěrečná ustanovení 
1. Tento Organizační a provozní řád Domu umění Ústí nad Labem FUD UJEP byl vydán 

jako Směrnice děkana č. 1/2019. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 6. 
2019. 

2. Tato směrnice ruší platnost Směrnice děkana č. 1/2016 
 
 
 

       doc. Mgr. A. Pavel Mrkus 
 děkan FUD UJEP 


