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

č. leg.: 4755, člen Ochranné Organizace Autorská 

 
                                                                                                                                

 RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA, 

ZÁVĚSNÉHO OBRAZU 

A ZÁSADNÍ VÝZNAM JEHO BEZPEČNOSTNÍCH OŠETŘENÍ  

V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU 

 

AUTENTIKA. 
 

 
                                                                  
 

 
 ETICKÁ DIMEZNE, SMYSL, CÍL A POSLÁNÍ. 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ RESTAURÁTORA JAKO AUTORA. 
 

              Právní postavení, subjektivita autora je zcela založena na působnosti zákona 121/2000 Sb.(AUTORSKÝ 

ZÁKON.) Veškeré tvůrčí činnosti upravené autorským zákonem nepodléhají režimu živnostenského zákona ani 

obchodního zákoníku. Odpovědnost za umělecké dílo a jeho faktický stav vzniká autorovi jeho fyzickým 

převzetím a po podpisu SMLOUVY O RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA. Smlouva musí zahrnovat veškeré 

povinné údaje jež se k dílu vztahují a to v níže uvedeném rozsahu .: 

              Rozměr díla,autora díla, dataci vzniku díla, ( pokud je uvedena ), dále techniku jeho provedení, název 

díla, pokud tento existuje a dále možně se vyskytující důležité markanty díla. V textu smlouvy musí být rovněž 

konstatován stručně jeho stav, popsána fyzikálně mechanická poškození,či jiná postižení, které z kulturně 

historického a ekonomického hlediska objektivně snižují jeho prodejní cenu v reálném čase, a dehonestují jeho 

kulturně historickou a uměleckou hodnotu.( Smyslem, cílem a posláním restaurování předmětného 

uměleckého díla se rozumí nejenom navrácení původních estetických vlastností díla, tedy současně navrácení 

jeho umělecké  i ekonomické hodnoty. Současně musí smlouva obsahovat všechny ostatní věcně právní údaje 

týkající se předběžně předpokládané délky restaurování díla a je současně předběžně stanoven autorský 

honorář  a předem odhadované realizační náklady související s restaurátorskými pracemi. Souhrn těchto 

aspektů může být odhadnut pouze na základě prostého vizuálního zjištění, tedy viditelného stavu samotného 

povrchu uměleckého díla. Není reálné v rámci prvotních zjištění specifikovat faktický stav díla po stránce jeho 

vnitřní, materiálové vitality, popřípadě jeho možných vnitřních defektů a postižení. 

 
 
 

ZÁSADNÍ OKOLNOSTI 
SMĚRODATNÉ JAK PRO AUTORA, RESTAURÁTORA 

TAK  OBJEDNATELE  PRACÍ. 
 
 

                  Vycházejí z  přirozené provázanosti vnitřní a logické souvislosti mezi objednatelem restaurátorských 

prací a bezpečnostním ošetřením předmětného uměleckého díla a platnými zákonnými normami a to takto.: 

 

1.) Ve směru objednatel prací k autorovi .: se opírá o dobrovolné a svobodné rozhodnutí, nechat své, 

resp. jím spravované umělecké dílo restaurovat a bezpečnostně ošetřit prostředky následné 

ochrany. 
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2.) Objednatel se zavazuje dodržet elementární bezpečnostní podmínky zacházení jak s listinnými, tak 

elektronickými nosiči informací obsahující relevantní informace jednak o uměleckém díle samotném 

a navazujícím informacím o jeho bezpečnostní ochraně  a to tak, že tyto veškeré informace budou 

trvale uloženy na bezpečném místě, tj. mimo místo  instalace díla, čímž se má na mysli buď 

bezpečnostní sejf banky, nebo Notáře. 

 

3.) Vlastník díla je povinen dodržet oznamovací povinnost v případě vzniku jakékoliv škody na díle,nebo 

v případě nápadu trestnou činností odcizením  bezpečnostně ošetřeného díla     a to jak orgánům 

P.Č.R., tak autorovi, který poskytuje pro tyto případy nepřetržitý servis. 

 

4.) Vlastník díla i autor jsou seznámeni se skutečností, že plnění dobrovolně přijatého závazku 

uvedeného po bodem 1–2 je zahrnuto do dozorové kompetence ÚŘADU PRO OCHRANU 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÝ DOZÍRÁ SVOJÍ KOMPETENCÍ NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA102/ 2004 Sb.a 

chrání tak legitimní zájmy vlastníků uměleckých děl v zachovávání bezpečného uložení a 

odpovídajícího zajištění jak listinných materiálů,včetně fotodokumentace,tak elektronických nosičů 

jež se vztahují k restaurovanému a bezpečnostně ošetřenému uměleckému dílu.   

 

                Podpisem smlouvy a fyzickým převzetím uměleckého díla přebírá autor za svěřené umělecké dílo 

veškerou odpovědnost ze zákona až do jeho komplexního zrestaurování, včetně výkonu ostatních 

navazujících, smluvně podchycených expertních úkonů, kupř. jeho komplexního bezpečnostního ošetření. 

Předáním díla autorem objednateli se přenáší odpovědnost za  jeho stav na legitimního vlastníka díla, či jeho 

správce v případě, že vlastníkem je stát. 

 
 

ETICKÝ KODEX RESTAURÁTORA. 
A VYPLÝVAJÍCÍ ZÁVAZKY. 

 
 

               Je dán nejlepšími tradicemi,evropského kulturně historického prostředí a vývoje  oborových zvyklostí, 

zkušenostmi mnoha generací kunsthistoriků a restaurátorů. Obsah etického kodexu představuje celostní mravní 

integritou autora, restaurátora a jeho naprostý respekt k nadprofánní umělecké hodnotě díla.  

              Pokud bychom chtěli velmi stručně a jednoznačně vyjádřit krédo restaurátora uměleckého díla, 

závěsného obrazu, měli bychom nejspíše vycházet z  Hippokratovských principů, tedy z oblasti humánní 

medicíny, neboť postižené umělecké dílo je v analogické roli pasivního a bezbranného „pacienta“: „NEJSI-LI 

SCHOPEN POMOCI, UŠKODIT NESMÍŠ“. To znamená, že naprostou prioritu ve všech aspektech zde má 

výhradně umělecké dílo samo o sobě při maximálním respektování jeho kulturně historické a umělecké 

hodnoty v jeho hmotné celistvosti. 

              Jinými slovy řečeno: Zodpovědný autor, restaurátor provádí na díle výhradně takové postupy a 

operace a užívá pouze takových materiálů, které jsou důkladně prověřeny kulturní historií. To v praxi znamená, 

že užívá pouze autentických historických materiál, surovin a technologií, které se užívaly v dané historické 

epoše, a respektuje dobovou techniku autora předmětného díla. 

 Přirozená povinnost autora spočívá v jeho schopnostech, ad hoc naformulovat a připravit ten, který 

autentický, tedy dobový přípravek, jež je pro dosažitelně možnou rehabilitaci díla optimální. Dlouhověkost  

zvolených materiálů, či surovin, precize výkonu jednotlivých restaurátorských operací se považuje za 

profesionální standard. Pouze tak se zajistí dílu jednak objektivní zvýšení jeho umělecké hodnoty a tedy i 

reálného zvýšení možné obchodní ceny díla a současně se dosáhne očekávaná trvalost všech 

restaurátorských operací. 

                 Cílem je provést celkovou rehabilitaci díla tak, aby byla odstraněna veškerá jeho postižení způsobená 

přirozeným stárnutím, dále odstranit veškerá fyzikálně mechanická poškození a ostatní viditelné, či naopak 

prvotně vizuálně nepostřehnutelné vady. To vše v dosažitelně možné míře. Je žádoucí aby procesy revitalizace 

hmot díla spočívala  v navrácení jejich původních vlastností, tedy elasticity a odolnosti vůči působení 

rozkladných vlivů současnosti. Ty přirozeně mají mnohem agresivnější povahu v současnosti, oproti předchozím 

historickým obdobím. Nutno přihlédnout ke skutečnosti, že počet reálných rizikových faktorů v současnosti 

oproti předchozím historickým obdobím vzrostl.  

                 Po odevzdání restaurovaného díla je odpovědnost za jeho  stav je přenesena zpět na objednatele 

prací, tedy na jeho legitimního vlastníka či správce, jako odpovědného a dbalého hospodáře. Tato péče 
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vlastníka díla spočívá především v  tom, aby restaurovanému uměleckému dílu (závěsnému obrazu) zajistil 

dlouhodobou, nejlépe však trvalou instalaci v odpovídajícím prostředí. Tím se má na mysli prostředí bez 

škodlivých klimatických a teplotních podmínek, tj. tam, kde jsou vyloučeny možné extrémní změny vnějších   

vlivů působící negativně na stav uměleckého díla. Tím se má na mysli prostředí, kde je vyloučeno prudké 

kolísání teplot a vlhkosti vzduchu. Pouze za těchto okolností je zaručeno, že si umělecké dílo zachová všechny 

vlastnosti, které mu byly dány jeho revitalizací a to po dobu minimálně několika desítek generací. 

 

 

 

ČASTÉ OTÁZKY SPOJENÉ S NEJČASTĚJŠÍMI PŘÍČINAMI 

POSTIŽENÍ A POŠKOZENÍ ZÁVĚSNÝCH OBRAZŮ, 

(ZAŽITÉ OMYLY V PÉČI O NĚ) 
 

 

        V této oblasti přežívá laickou veřejností celá řada zcestných představ a omylů o mnohých 

příčinách předčasné zkázy starých obrazů. Je zakořeněna a velmi houževnatě lpí v myslích všech 

generací. Na příčině jsou „dobré rady“ Kulíkova kalendáře hospodyňkám a jiných „důvěryhodných 

pramenů“. Často slýchávám od klientů argument: „No, když ona to tak dělala i naše babička…“ 

            Nejprve je potřebné si říci, co je přirozenými příčinami jednak samotného stárnutí všech užitých 

hmot, barev laků a ostatních důležitých materiálů, které mají prvotní význam,  a mimořádně důležitý vliv 

na samotný stav uměleckého díla v čase. 

            Pak si řekneme něco o tom, co předčasné stárnutí a pozvolnou destrukci díla urychluje v čase a 

pak je nutno zmínit jaké zásadní příčiny způsobují sekundární destrukci obrazů a jejich častou zkázu až 

na hranici jejich rozpadu a zkázy. 

 

1.) Prvotní dispozice pro dlouhověkost díla bez jeho zásadních změn jsou dány již při jeho tvorbě 

samotným tvůrcem. Velmi a zcela zásadně záleží na tom, do jaké míry, v závislosti na dosažených 

poznatcích své doby autor uměl, znal a respektoval elementární zásady přípravy podkladu, 

techniky malby a jakých materiálů při své tvorbě užil. 

 

Velmi často se setkávám s případy, kdy umělecké dílo staré několik set let si zachovalo v různé míře 

svojí původní podobu, která mu byla dobovým tvůrcem dána. To jsou ovšem případy poměrně řídké. 

Mnohem častějšími případy jsou ty,které nám zjevují prostou skutečnost, že buď již v době tvorby díla 

bylo užito buď ve své době nestálých, či dokonce nevhodných materiálů, nebo dílo vzniklo v době, 

která umělecké tvorbě prostě nepřála. Tím mám na mysli ku příkladu v našich dějinách případy 

uměleckých děl, která vznikala v pohnutých dobách našich dějin kupř. v období prvé světové války 

nebo krátce po ní. Bylo období bídy a všeobecné nouze. Malovalo se na ledacos a ledasčím. Umělec 

chtěl také žít, a tak jakkoliv z hledisek uměleckého přednesu se jedná o pravdivou a autentickou 

výpověď autora s nespornou uměleckou hodnotou, dílo prostě nemělo naději na dlouhý věk 

 v čase. 

        

2.) Pak velmi záleží na tom, jaké podmínky pozdější vlastníci dílu připravili, v jakých prostředích bylo 

umělecké dílo dlouhodobě, či trvale instalováno a jaké pozornosti se mu v průběhu dlouhých 

desetiletí, či dokonce staletí dostalo. 

 
Zcela  zásadní  vliv  na  stav  a  vitalitu  díla  měly podmínky, ve kterých bylo dílo instalováno. 

Zásadně negativní a škodlivé podmínky pro dílo měla prostředí, kde se velmi často střídaly vnější, 

nejčastěji klimatické podmínky, kdy se střídaly doby chladu a tepla, současně s přirozenými změnami 

vlhkosti vzduchu. Dále k tomu přistupovaly okolnosti, že se v těchto historických dobách a vlastně až do 

poslední třetiny minulého století topilo převážně pevnými palivy, a až do doby elektrifikace se svítilo 

nečistými zdroji světla. Všechny uvedené příčiny vedly k tomu, že umělecká díla instalovaná v těchto 

prostředích byla podrobována invazivnímu působení pevných zbytků látek z  těchto zdrojů (tepla a 

světla). 
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3.) Značný vliv na dlouhověkost díla bez ztráty na jeho umělecké a kulturně historické hodnotě mají 

možné pozdější mimo autorské zásahy. Nejčastější důvody k mimo autorským zásahům spočívají 

v přesvědčení dočasného vlastníka uměleckého díla, že chce dílo tzv. „vylepšit“, prospět mu dle 

svého záměru, v dobré víře, ale současně hodlá vynaložit buď omezené prostředky, nebo 

podlehne nějaké nahodilé nabídce na tak zvané „znovicírování“, uměleckého díla.   

 

Shrnout tyto příčiny je jednoduché. Téměř ve všech případech mimo autorských zásahů se jedná o 

takové, při kterých bylo užito buď naprosto nevhodných materiálů, „pachatel“ v dobré víře pomoci 

vlastníkovi díla užil postupů a způsobů těchto dobových oprav, které buď nerespektovaly autorský 

rukopis, obvyklé technologické postupy, navíc se v takových případech projevuje chvat, neznalost a 

ledabylost v provedení takových zásahů. Následky: Je velmi obtížné uvést takto „znovicírovaná“ díla 

do jejich původního stavu. Neexistuje téměř v žádných případech odpovídající dokumentace, natož 

popis, jak bylo v těchto případech tak zvaných oprav postupováno a postupu prací. Takové zásahy 

představují obvykle těžké a mimořádně závažné důsledky, které snižují uměleckou hodnotu díla a tedy 

i jeho faktickou cenu. Tím nemám na mysli pouze ekonomickou, prodejní cenu uměleckého díla 

v čase, ale i jeho kulturně historickou hodnotu. 

 

Závěr: Každé umělecké dílo, závěsný obraz podléhá své přirozené destrukci v čase. Pokud uvážíme, že 

dílo bylo v jeho základních surovinách vytvořeno pomocí přírodních surovin, balzámů, médi a laků 

přírodního původu, pak se jedná o naprosto přirozený proces. 

Tyto destruktivní  procesy díla  postupují v závislosti na svých vnějších podmínkách instalace buď 

pomaleji, nebo rychleji. Za nejzávažnější okolnost lze považovat fakt, že se tak děje pro vlastníka díla 

zprvu téměř nezřetelně a ani není schopen je objektivně vnímat, natož si uvědomit rizika, která pro dílo 

mohou tyto změny znamenat. Platí zásada: Jakmile se stanou tyto změny i pro něho, tedy laika 

vizuálně zřetelné, jedná se již o velmi závažný stav, který zpravidla málo kdy snese odkladu jeho 

restaurování. Vhodným chováním vlastníka k dílu lze těmto destrukcím jednak předejít včasným 

restaurátorským zásahem. Stručně řečeno: Podobnosti se zdravím lidského organizmu je to velmi 

podobná situace. Platí zásada: Lépe dříve než později. Variabilita postižení a poškození uměleckých 

děl je tak široká, že se vymyká rozsahu této plochy. V řadě případech se v mé 30 let trvající praxi 

objevily případy, kdy se jednalo ne už  o restaurování v jeho tradičním rozsahu 11 – 15 speciálních 

operacích, ale o případy, kdy se již jednalo o rekonstrukce. 

 

               Velmi častá otázka vlastníků uměleckých děl je, zda je restaurování jedinou cestu záchrany 

hodnot. Na tuto otázku odpovídám, ANO. Další otázka: Jak dlouhou trvalost v čase mají odpovědně 

provedené restaurátorské operace. Ve své praxi uvádím zcela vědomě minimální dobu trvalosti 

zásahů beze změny cca 50-75 let. A to za předpokladu, že umělecké dílo bude instalováno 

v odpovídajícím a čistém prostředí. 

               Poslední častou otázkou bývá: Lze navrátit uměleckému dílu, zpravidla historickému 

závěsnému obrazu jeho původní uměleckou, a tedy i kulturně historickou hodnotu,která jsou těžce a 

ve značném rozsahu mimořádně fyzikálně mechanicky poškozena?: Oděrky, nátrže, průrazy, následky 

dobových poškození tj. bodnými sečnými či řeznými ranami etc. 

Moje odpověď: Téměř ve všech případech to možné je. Přirozeně v závislosti na povaze poškození a 

postižení uměleckého díla. V dosažitelné možné míře lze uměleckému dílu navrátit značnou část jeho 

hodnoty. 
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NEZASTUPITELNOST BEZPEČNOSTNÍHO OŠETŘENÍ DÍLA 
DLE STANDARDŮ PROJEKTU AUTENTIKA. 

 
                PROJEKT SEKUNDÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY UMĚLECKÝCH DĚL AUTENTIKA BYL AUTOREM VYVÍJEN VE 

SPOLUPRÁCI S ŘADOU ODBORNÍKŮ VE PROSPĚCH JEDNAK UMĚLECKÉHO DÍLA SAMÉHO, JEHO LEGITIMNÍHO 

VLASTNÍKA, NA POMOC VŠEM ZE ZÁKONA OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM.  

Po dvacet let kontinuálního a cíleného vývoje bylo dosaženo unikátní dokonalosti. Citovaný vývoj musel brát 

v úvahu postupně veškeré, zdánlivě i absurdní možnosti původu postižení, či poškození uměleckých děl. Málokdo 

ze současných vlastníků uměleckého díla, závěsného obrazu si dokáže představit pocit bezmoci autora, 

restaurátora, kterému se náhodně a po letech vrátí do rukou dílo, jež v minulosti navrátil do života a které je díky 

zhoubné lidské činnosti naprosto zdevastované.  

            Dnes představuje tento projekt ochrany uměleckého díla ve své komplexnosti naprosto unikátní, 

dosažitelně možnou kombinaci bezpečnostních prvků, které jsou propojeny v ideálním poměru s ohledem na 

veškerá možná rizika a na jejich specifičnost. Tato bezpečnostní ošetření jsou následná (sekundární) a navazují na 

okolnosti, kdy dojde k možnému  selhání všech tradičních prostředků primárního zabezpečení majetku. Tj. selhání 

zabezpečení mechanickými, elektronickými  i infra red systémy a jejich možnými kombinacemi. Užité technické 

a technologické prostředky včetně metodiky projektu SEKUNDÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY UMĚLECKÝCH DĚL 

AUTENTIKA tvoří soubor utajovaných skutečností a jsou součástí KNOW – HOW projektu. V letech svého vývoje 

bylo postupně reagováno na nové praktiky kriminálního prostředí a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Podkladem 

pro tvorbu nových ochranných metod sloužily buď konkrétně objasněné případy pachatelů trestné činnosti, 

rovněž však nedokonané pokusy o trestný čin odcizení s následnými pokusy o nepovolený vývoz uměleckého 

díla s cílem jeho následného prodeje. Smyslem, cílem a posláním bezpečnostního ošetření uměleckého díla 

vycházelo z  konkrétní společenské objednávky za účelem okamžité, bezkontaktní identifikace uměleckého díla 

pro veškeré případy jeho možného poškození, nebo jeho částečného, či úplného zničení v dále uvedeném 

rozsahu:  

         Stavební havárie budov, či jejích částí. Havárií vodovodního řádu, elektroinstalací a následků živelních 

pohrom. Za naprosto unikátní je považována skutečnost, že je možno nade vší pochybnost prokázat identitu takto 

bezpečnostně ošetřeného uměleckého díla i v případech požáru z  jeho pozůstatků jako důsledků pyrolytických 

procesů, tedy  jeho zpopelněných částí.  

               Umělecké dílo je chráněno pro případ důsledků jeho možného odcizení a to tak, že je možno jej kdykoliv 

okamžitě identifikovat v případě i dočasných účelových změn povrchu díla, ve zlém úmyslu (nejčastěji 

částečnou, či úplnou přemalbou, popřípadě i jeho rozřezáním na dílčí, menší fragmenty s následným záměrem 

prodeje jeho jednotlivých částí). Minulé zkušenosti kriminalistické praxe prokázaly, že jakkoliv je profesionální 

fotodokumentace díla potřebnou, považuje se za naprosté minimum. Mnohdy není z  více příčin postačující. 

Význam bezpečnostních opatření projektu AUTENTIKA brání rizikům vyplývajícím z dosavadních zkušeností často 

obtížné identifikace díla. Soubor bezpečnostních ošetření tím, že umožní jeho rychlé a naprosto nezpochybnitelné 

ztotožnění představuje zásadní převrat v dosavadní praxi v boji proti následkům individuální či organizované 

trestné činnosti. Současně ve všech případech, kdy dojde k dílčímu, či úplnému selhání všech prostředků tzv. 

primárních, (prvotních) prostředků ochrany majetků a možným selháním lidského faktoru. Současně se umožní 

jeho rychlé navrácení legitimnímu vlastníkovi díla a to tím, že se plně prokáže i vlastnická identita díla. Praxe 

minulosti prokázala, že společnosti v obraně děl kulturně historického významu, schází v  ruce účinný nástroj, který 

by výrazně napomohl zabránit neustávajícímu úbytku uměleckých děl a jejich protiprávnímu vývozu do 

zahraničí. Škody jsou ve svém součtu za déle jak 75 let nespočítatelné a tedy neuhraditelné. Technické 

prostředky představují vždy vrchol High Technologies, čili sledují rozvoj špičkových technologií, která je prověřena 

praxí ve speciálních oborech činností, což však rozhodně neznamená, že by naposled bezpečnostně ošetřená 

díla nebyla v identifikaci více, či lépe zabezpečena než umělecká díla, jež byla ošetřena před lety. Tj., že 

kompatibilita bezpečnostních ošetření je věcně i právně nezpochybnitelnou a slouží, jako přímý důkazní 

prostředek v prokázání vlastnické identity díla. Ve věci škod v případě absence bezpečnostních ošetření lze říci, 

že se jedná zpravidla o nevratné procesy, které trvale ochuzují nejen legitimní vlastníky odcizených děl, ale celé 

kulturní prostředí České republiky. Jejich identifikace je mnohdy velice obtížná, pokud ne mnohdy přímo 

vyloučená.    

                  Funkčnost souboru bezpečnostních opatření má trvalý charakter. Má plnou a spolehlivou životnost po 

celou dobu samotné hmotné existence uměleckého díla. Navíc bez jakýchkoliv nároků na dodávky energií. 

Současně je nutné ocenit  tu okolnost, že průkaznost identifikace slouží jako přímý důkazní prostředek k prokázání 

legitimity vlastnictví uměleckého díla. Autor současně poskytuje v návaznosti na bezpečnostní ošetření 

restaurovaného díla následný expertní servis spočívající v identifikaci uměleckého díla, důkazy o identifikaci jsou 

poskytovány osvědčením formou BEZPEČNOSTNÍHO LISTU DÍLA. JE TO JAKÝSI RODNÝ LIST, NEBO JINAK ŘEČENO 

JEHO PRŮKAZ TOTOŽNOSTI. VŠEM VLASTNÍKŮM, ČI SPRÁVCŮ M UMĚLECKÝCH DĚL,KTERÁ BYLA TAKTO 

BEZPEČNOSTNĚ OŠETŘENA JE DŮRAZNĚ DOPORUČOVÁNO, ABY TYTO LISTINNÉ MATERIÁLY, JEŽ SE K UMĚLECKÝM 

DÍLŮM VZTAHUJÍ, MĚLI ULOŽENY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, MIMO PŘOSTŘEDÍ, KDE JSOU DÍLA INSTALOVÁNA. (Bankovní 

bezpečnostní schránka, notář, etc.) Expertní činnost identifikace provádí autor na základě písemné objednávky, 

(žádosti) buď vlastníka díla, nebo oprávněnými osobami ze zákona, což mohou být pověření pracovníci 

pojišťoven, notáři, soudní komisaři v rámci dědických řízení a dále pověření pracovníci kriminální služby 

P.Č.R.,popřípadě Kriminalistického ústavu M.V.Č.R. Tyto expertní činnosti jsou placenou službou objednavatelem  

těchto úkonů. 
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EKONOMICKÁ STRÁNKA VĚCI. 
 

               Povinnost úhrady za restaurování uměleckého díla vzniká objednateli, po podpisu řádné SMLOUVY O 

RESTAUROVÁNÍ DÍLA, při čemž objednatel hradí po podpisu smlouvy autorovi a v návaznosti na předání díla vždy 

pouze 50% z předběžně stanovené výše autorského honoráře. Pokud je v průběhu základního výzkumu díla 

zjištěno, že toto je postiženo nad rámec předem odhadnutých postižení, řídí se obě smluvní strany zcela a 

jednoznačně v duchu prospěchu pro dílo samotné, bez ohledu na ostatní, možně účelové, či krátkodobé, 

spekulativní, či obchodní postoje. Důvod je zřejmý. Restaurování je cílený soubor operací, které dlouhodobě  

zvyšují jak reálnou, tedy prodejní cenu, a současně kulturně historickou hodnotu díla. Pokud takový případ, tedy 

zjištění dosud skrytých vad nastane, je autor povinen jednak neprodleně oznámit tyto skutečnosti objednateli, tato 

zjištění řádně zadokumentovat a včlenit tato zjištění do později vypracované RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY. Po 

dokončení prací a odevzdání restaurovaného díla je objednatel povinen uhradit druhou část Autorského 

honoráře a odůvodněně vzniklých nákladů. Tyto nové okolnosti musí být zapracovány jako dodatek smlouvy o 

restaurování díla a dohodu reálného navýšení odůvodněných nákladů, či honoráře musí potvrdit obě smluvní 

strany. V případě, že součástí této smlouvy je i bezpečnostní ošetření díla v rámci standardů projektu AUTENTIKA, 

musí být tato okolnost rovněž smluvně podchycena. Pokud bude dílo bezpečnostně ošetřeno je autor povinen 

provést demonstraci identifikace bezpečnostního ošetření díla, čímž se potvrdí jeho bezchybná funkčnost. 

Podpisem o převzetí díla potvrzuje objednatel rovněž převzetí RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY vypracované autorem. 

Podávám Vám tuto zprávu, odůvodněně předpokládám oboustranně plodnou spolupráci. 

 

            Jakkoliv problematika bezpečnosti uměleckých děl trápí a zužuje vlastníky a správce uměleckých děl 

v celém prostředí kulturní Evropy je jisté, že takto komplexně se prozatím nepodařilo v rámci kontinentu tuto 

problematiku vyřešit. Každý stát a jeho odborné kruhy si tzv. “své“ způsoby ochrany uměleckých děl zcela 

odůvodněně střeží a chrání. Prosím, čiňte tak i Vy dodržováním utajení i této „otevřené“, informace především ve 

svém zájmu vlastním, ale současně s ohledem na již restaurovaná a bezpečnostně ošetřená umělecká díla 

ostatních vlastníků. Tímto jednáním současně chráníte výsledky dvacetileté práce mé, jako autora. 

                

             Děkuji Vám za Vaší pozornost a jsem Vám kdykoliv k dispozici v zájmu možné spolupráce. 

 
                                                                                                                       
                                                                                                                    S přátelským pozdravem a úctě zůstává                                                                                                        
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                                                                                  Pavel Novotný 
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