
Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů České republiky 
Pravidla zápisu 

Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území České republiky (dále jen Národní 
registr) uvedla v život Unie výtvarných umělců České republiky, z.s. (dále jen UVU ČR) dne 1. dubna 1997 a vede jej pro 
dokumentační, informační a úřední potřebu. Zápis do rejstříku je dobrovolný, právní nárok na zápis není. 

Máte-li zájem o zápis v rejstříku, porovnejte svůj status s níže uvedenými rámcovými kritérii. Zjistíte-li shodu, pak (i 
v případě pochybností) vyplňte evidenční list (ke stažení ZDE), nebo nám svůj zájem sdělte jiným, Vám vyhovujícím 
způsobem (e-mailem, písemně na doručovací adresu UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, 
telefonní číslo pro SMS 606 473 074).  

 

Definice UNESCO z roku 1980: "Umělci jsou osoby, jež vytvářejí či interpretují umělecká díla s tím, že se touto prací živí 
nebo o to usilují. Tvorba uměleckých děl je zásadní součástí jejich života a svou činností přispívají k rozvoji umění a 
kultury. Umělcem je ten, kdo je za umělce považován, a to bez ohledu na to, zda je profesně vázán k profesním 
uměleckým subjektům."    

 

Definice umělce praví, že "umělcem je ten, kdo je za umělce považován". Otevřenou otázkou zůstává, kým. Nějakým 
úředníkem jistě ne. Náš registr je vytvářen na principu autoregulace profese. Jsou do něho zapisováni ti, koho 
profesionálové mezi sebe přijali, tedy umělci vykonávající svou činnost profesionálně, nikoliv tvůrci z libosti v rámci 
různých forem volnočasových aktivit. Tuto záruku poskytují členské organizace UVU ČR nebo spolky s unií spojené 
asociačními dohodami nebo samostatné spolky, unií respektované. 

Členství v profesním spolku však nemůže být povinné, a proto byla vytvořena tato rámcová pravidla, která umožňují 
vést v registru individuálně všechny profesionální výtvarné umělce, jejichž činnost nesporně bez jakéhokoliv 
komisionálního posuzování pravidlům pro zápis odpovídá. Možnost zápisu se týká i cizinců působících v ČR v souladu s 
právním pořádkem.  

Pravidla zápisu platná od 1.1.2023  
(původní verze z 15.5.2012 byla upravena se zřetelem k definici UNESCO) 

1) V Rejstříku jsou automaticky zařazeni individuálně členové spolků – členských organizací UVU ČR, pokud mají v 
běžném roce vyrovnány členské příspěvky.  

 
2) Do Rejstříku mohou být na vlastní žádost zapsáni  
2.1) absolventi vysokých výtvarných škol v ČR (např. AVU Praha, VŠUP Praha, FaVU VUT Brno atd.) a absolventi 
zahraničních škol jim na roveň postavených (např. VŠVU Bratislava), absolventi výtvarných oborů vysokých uměleckých 
škol (např. AMU Praha, FAMU Praha, DAMU Praha, JAMU Brno atd.) a absolventi výtvarných oborů zahraničních škol 
jim na roveň postavených (po dokončení studia platí zvýhodněný vstupní členský příspěvek). 
2.2) absolventi vyšších odborných škol s výtvarnými obory v ČR a absolventi výtvarných oborů jiných vysokých škol, než 
jsou uvedeny v bodě 2.1 a absolventi výtvarných zahraničních škol jim na roveň postavených počínaje třetím rokem po 
absolvování, prokážou-li činnost v oboru nejméně v předešlých třech létech. 
2.3) absolventi středních škol s výtvarnými obory v ČR (uměleckoprůmyslové školy různých názvů) a absolventi 
výtvarných zahraničních škol jim na roveň postavených počínaje pátým rokem po absolvování, prokážou-li činnost 
v oboru nejméně v předešlých třech létech. 
2.4) bez formalit umělci, kteří z libovolných důvodů vztah k UVU ČR přerušili a chtějí členství obnovit (seznam zde) 
2.5) členové spolků profesionálních výtvarných umělců asociovaných nebo respektovaných UVU ČR, působících na 
území ČR, pokud členství prokáží, byť by spolek již zanikl nebo byl ustaven po roce 2012 (orientační přehled zde). 1)  

3) Do rejstříku mohou být dále zapsáni 
3.1) nositelé cen UVU ČR udělovaných samostatně nebo spolu se smluvními partnery, 
3.2) nositelé cen udělovaných respektovanými tuzemskými nebo zahraničními organizacemi (včetně zaniklých), 
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3.3) autoři, jejichž díla byla oceněna na přehlídkách pořádaných nebo spolupořádaných UVU ČR nebo členskými 
organizacemi UVU ČR (např. Bienále Brno, Intersalon Asociace jihočeských výtvarníků, Středoevropské bienále kresby 
Plzeň aj.), 
3.4) řádní členové Obce architektů ČR, pokud se zabývají i činností výtvarnou, 
3.5) členové zahraničních profesních organizací s platnou legitimací, pokud chtějí působit na území ČR, 
3.6) umělci, kterým uspořádala autorskou výstavu některá z galerií, deklarovaných k 31.12.2001 jako státní galerie 
(seznam v příloze) nebo ve veřejnoprávních muzeích umění (galeriích), vzniklých jejich přeměnou nebo nově 
vytvořených, nebo umělci, jejichž díla jsou ve sbírkách těchto organizací zastoupena. 2) 

 

* * * 
1) Podle výchozího stavu jsou to tyto spolky: 01-Asociace jihočeských výtvarníků (AJV), 02-Česká unie karikaturistů (ČUK), 03-

Asociace restaurátorů (AR), 04-UVU-Sdružení výtvarných umělců a teoretiků (SVUT) Ostrava, 05-Sklářské sdružení, 06-UVU 
Olomoucka, 07-Asociace výtvarníků oboru kov-šperk (AVOK), 08-Asociace užité grafiky (AUG), 09-Středočeské sdružení výtvarníků 
UVU (SSV UVU), 10-UVU plzeňské oblasti, 11-Asociace interiérových architektů Praha (AIA), 12-Sdružení výtvarných umělců a 
teoretiků (SVUT) Brno, 13-UVU ústecké oblasti, 14-Asociace výstavní tvorby (AVT), 15-Asociace umělců medailérů (AUM), 16-UVU-
oblast Hradec Králové, 17-Sdružení výtvarníků-keramiků (SVK), 18-Karlovarská oblast UVU, 19-Klub ilustrátorů dětské knihy, 20-
SVU Vysočiny Jihlava, 21-Asociace designérů Moravy (ADM), 22-Asociace fotografů (AF), 23-Sdružení výtvarných umělců a 
teoretiků (SVUT) jihovýchodní Moravy, 24-Spolek výtvarných umělců Arkáda v Novém Jičíně, 25-Asociace scénografů (AS), 26-
Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, 27-Asociace designérů (AD), 28-OSLAVA, 29-Asociace profesionálních oděvních 
výtvarníků (APOV), 30-Sdružení textilních výtvarníků, 31-UVU Teplice, 32-Sdružení pražských výtvarných umělců-malířů, 33-
Asociace video a intermediální tvorby, 34-Sekce televizního výtvarnictví, 35-UVU pardubického regionu, 36-SČUG Hollar, 37-
Liberecká UVU, 38-Asociace volné grafiky (AVG), 40-TT klub Brno, 41-Asociace interiérové tvorby (AIT) Brno, 42-Asociace hračka 
(AH), 43-Společnost výtvarníků animované tvorby (SVAT), 44-Klub výtvarných umělců Horácka, 45-Sdružení keramiků Brno (SKB), 
46-Sdružení Q Brno (výtvarná sekce), 47-SVU Mánes, 48-Jednota umělců výtvarných (JUV), 49-Ateliér 69, 50-Spolek olomouckých 
výtvarníků, 51-SVUM Hodonín, 52-Nové sdružení pražských malířů, 53-ŽARARAKA, 54-Sdružení Hořického sympozia), 55-
POPOKATEPETL, 56-KOZA NOSTRA, 57-Nové sdružení skla, 58-Sdružení Bienále Brno (SBB), 59-Asociace francouzsko-českých 
kulturních vztahů (A.F.T.E.C.), 60-Položená osmička Bystřice n. Pern., 61- Mixtum compositum Brno, 62-Femini ars Praha, 63-
Krajská umělecká asociace KV 95, 64-Výtvarný spolek Nová věc Ostrava, 65-In signum Ostrava, 66-Klub přátel Pabla Picassa Praha, 
67-UVU Hefaistos Děčín, 68-Email art Frýdlant nad Ostravicí, 69-RE Brno, 70-a13 (volné sdružení krnovských výtvarníků), 71- 
Skupina R.A.P.L. Olomouc, 81-REART, 82-Glas forum Nový Bor, 84-Sdružení výtvarníků při galerii mladých Praha, 85-Kruh Kostelec 
n.Č.L., 86-Volné sdružení moravských výtvarníků (VSMV), 87-Výtvarný odbor Umělecké besedy Praha, 88-Umělecká společnost, 
89-Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí, 90-Sdružení výtvarníků Československa, 92-Česká výtvarná 
obec, 93 Konfese Brno, 94-Střet 2001 Olomouc, 99-individuální členství (LEGE ARTIS- do registru zařazováni automaticky).  
Některé z jmenovaných spolků působí pod upravenými názvy nebo již zanikly, patří sem dnes ovšem i spolky jiné zde neuvedené (např. spolek 

Skutek) nebo řada profesních spolků dalších postupně vznikajících.  
 

2) Jsou to např. Moravská galerie v Brně / Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod / Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 

/ Galerie výtvarného umění v Hodoníně / Galerie moderního umění, Hradec Králové / Státní galerie výtvarného umění, Cheb (nyní 
Galerie výtvarného umění v Chebu) / Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava / Galerie umění, Karlovy Vary / Galerie Klatovy – Klenová / 
Oblastní galerie v Liberci / Galerie výtvarného umění, Litoměřice (nyní Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích) / 
Galerie Benedikta Rejta, Louny / Státní galerie výtvarného umění, Most (nyní Galerie výtvarného umění v Mostě) / Státní galerie 
výtvarného umění, Náchod (nyní Galerie výtvarného umění v Náchodě) / Horácká galerie, Nové Město na Moravě / Muzeum umění 
Olomouc / Galerie výtvarného umění v Ostravě / Východočeská galerie, Pardubice / Západočeská galerie v Plzni / České muzeum 
výtvarných umění, Praha / Národní galerie v Praze / Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem / Státní galerie ve Zlíně 
(nyní Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně) / Uměleckoprůmyslové museum v Praze a další, např. muzea mající umělecké 
sbírky a jiné veřejnoprávní organizace.

 

 
Text „Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů České republiky – Pravidla zápisu“ podléhá licenci Creative 
Commons — Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní — CC BY-NC-ND 4.0 Touto licencí není 
dotčeno právo citace, upravené v § 31 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském… (autorský zákon). Poprvé publikováno 
24.3.2023 na http://www.uvucr.cz/pravidla/pravidla_zapisu_do_rejstriku.pdf,  verze 14.4.2023. 
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