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PAVEL NOVOTNÝ 
Malířská grafická a restaurátorská tvorba, bezpečnostní ochrana uměleckých děl, zakládající člen UVU.Č.R. 

 

 

ZÁSADY SPOLUPRÁCE S VÝTVARNÝM UMĚLCEM 
                     OBECNÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE. 

 
             Dané tradicemi kulturní historie, a oborovou praxí profesionálních výtvarných umělců v České republice.   
 
 

1.) Oslovený autor vizuálně ohledá umělecké dílo a na základě viditelných informací vypracuje POSUDEK O 
POSTIŢENÍ / POŠKOZENÍ UMĚLECKÉHO DÍLA.Dílo je na místě samém zdokumentováno,posudek na 
základě autentického vizuálního ohledání je vypracován v listinné podobě a vzájemně dohodnutý 
honorář za tyto úkony tvoří odčitatelnou poloţku z výše autorského honoráře, pokud dojde k uzavření 
SMLOUVY O RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA. 

 
2.) Je vypracována písemná SMLOUVA O RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA, ve dvou stejnopisech, 

mezi oběma smluvními stranami, která zohledňuje z hlediska obsahového a věcně právního všechny 
potřebné zákonem stanovené náleţitosti. Autor se zavazuje uchovat veškeré informace vztahující se 
k restaurovanému uměleckému dílu, k legitimnímu vlastníkovi uměleckého díla naprostou mlčenlivost . 
Autor pracuje v tzv.,,uzavřeném reţimu“ svého pracoviště v odpovědností k uchování informací hodných 
zvláštního zřetele.    

 
3.) Právní vztah mezi objednavatelem a autorem se řídí AUTORSKÝM ZÁKONEM v jeho platném znění vč. 

všech prováděcích vyhlášek a předpisů. Autor nese veškerou hmotnou zodpovědnost za svěřené 
umělecké dílo od okamţiku jeho fyzického převzetí aţ do jeho dodání zpět  objednavateli. Platební reţim 
ze strany objednavatele:50% dohodnutého autorského honoráře při podpisu smlouvy,50 % při odevzdání 
díla v hotovosti, popř. jinou formou. ( převodem na účet autora.) 

 
4.) Autor pracuje v souladu s etickým kodexem restaurátora a postupuje v duchu hipokratovské zásady : 

,Nemůţeš,li pomoci uškodit nesmíš.) Ve své praxi uţívá autentických surovin, přípravků a technických,či 
technologických postupů, které byly prověřeny evropskou kulturní historií. V případě svých pochybností    
o správnosti svých závěrů konzultuje problém se svými kolegy, špičkovým pracovištěm odborné 
laboratoře a vědeckými pracovišti ČAV. .Konečné rozhodnutí je však jeho zodpovědností ze zákona a ta 
nemůţe být rozmělňována úsudky dalších osob, kteří tuto odpovědnost ze zákona nesdílejí.  

 
5.) O průběhu restaurátorských prací informuje autor objednatele prací vţdy jednou týdně výpisem 

z pracovního denníku a to elektronicky, v případě zjištění nových, závaţných skutečností na díle 
neprodleně. Termín dokončení restaurátorských prací se řídí zcela a výhradně ohledem na prospěch 
restaurovaného uměleckého díla pro budoucno. Časové poţadavky objednavatele a ekonomický zájem 
autora nesmí ovlivňovat ţádné z realizovaných kroků restaurování díla. Obě smluvní strany se ve 
Smlouvě zavazují k dodrţování této priority. 

 
6.) V průběhu restaurátorských operací je prováděna aplikace kombinovaných identifikačních markantů, 

technologie a postupy jsou koncipovány na odlišných principech. Od r.1993 aplikuje rovněţ EURO ID. 
Viz charakteristika bezpečnostních opatření v rámci projektu AUTENTIKA.Jedná se o unikátní projekt 
praktikovaný  od r.1970 na základě přirozeného vývoje fází i v zahraničí, právě tak v rámci členských 
zemí E.U. ( Bezpečnostní ošetření všech uměleckých děl i z r. 1970 je dodnes plně funkční, bez dalších 
nákladů aţ do dnešních dnů.) 

 
7.) Autor poskytuje v tradici od r. 1970 bezplatný servis po dobu dvou let na jakékoliv neţádoucí změny na 

ošetřovaném díle za předpokladu, ţe jsou tyto důsledkem předešlých restaurátorských a konzervačních 
zásahů.(Tato okolnost se dosud nevyskytla.) Tento bezplatný servis se nevztahuje na takové změny na 
díle, které byly zaviněny jinými okolnostmi, či zásahem dalších osob. 

 
8.) Na závěr prací vypracuje autor RESTAURÁTORSKOU ZPRÁVU, která je souhrnem poznámek 

pracovního deníku,zahrnuje všechny podstatné okolnosti a detaily nových poznatků získaných v průběhu 
prací včetně průběţné fotodokumentace. 
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9.) Autor poskytuje objednavateli záruku, ţe v průběhu 50ti let nedojde k závaţným změnám na 
restaurovaném díle za předpokladu, ţe toto bude dlouhodobě instalováno v odpovídajícím prostředí          
( vzdušná vlhkost 65 – 70 % ) a současně závazkem vlastníka, ţe péči o díla omezí  pouze na šetrném a 
průběţném odstraňování prachových částic z jeho povrchu. 

 
10.)  Autor vypracuje pro kaţdé jím restaurované a bezpečnostně ošetřené umělecké dílo tzv. 

BEZPEČNOSTNÍ LIST obsahující unikátní kombinace bezpečnostních kódů. Objednavatel se zavazuje 
uchovávat tyto listinné materiály na bezpečném místě mimo prostředí kde jsou instalována umělecká díla 
( nejlépe v bankovním sejfu.) tak, aby nedošlo k provalu utajovaných informací, nebo jejich odcizení.. 
V případě, ţe dojde k potřebě identifikace později zničeného, či odcizeného díla autor poskytuje 
objednavateli účast v průběhu procesu ztotoţnění a pravosti díla a svojí profesní součinnost. Tento 
soubor úkonů je sluţbou za úhradu objednavatelem a jeho cena je závislá na časové náročnosti a 
přímých nákladech autora               

.                                                                                                                                                                    Pavel Novotný 
                                                                                                                                             atelier_novotny@centrum.cz  
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