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PPPProjekt Muzea a profesionalita pro 21. stoletírojekt Muzea a profesionalita pro 21. stoletírojekt Muzea a profesionalita pro 21. stoletírojekt Muzea a profesionalita pro 21. století    
               AMG realizovala v letech 2001-2003 projekt, finančně podpořený Nadací Open Society Fund Praha a Minister-
stvem kultury ČR, s názvem „Muzea a profesionalita pro 21. století“. Naplnění tohoto projektu znamenalo významný 
posun stávající činnosti našeho sdružení, takže stručná zpráva o jeho obsahu zcela jistě náleží do sféry koncepční čin-
nosti AMG – od něho se totiž bude odvíjet práce AMG i v budoucích letech. Projekt byl směřován k udržení a rozvoji pro-
fesionální úrovně českého muzejnictví a  skládal se ze čtyř částí: 
 
 

Standardy veřejných služeb muzeíStandardy veřejných služeb muzeíStandardy veřejných služeb muzeíStandardy veřejných služeb muzeí    
Tato část projektu se odvíjela od legislativního procesu standardizace veřejných služeb, garantovaného 
Ministerstvem vnitra a – v podobě návrhu speciálního zákona – Ministerstvem kultury ČR. Vzhledem 
k dlouhodobě panující neshodě o podobě (nikoliv existenci) speciálního zákona s věcně příslušným odbo-
rem MK ČR se tato část projektu zaměřila na nalezení alternativ k řešení problematiky v zahraničí. Výsled-
ky této rešeršní činnosti, včetně návrhu k alternativnímu řešení, byly v roce 2003 publikovány. V rámci této 
části se odehrály též dvě setkání muzejních pracovníků – a to panelová diskuse k problematice jako do-
provodný program veletrhu Regiontour 2003 a kolokvium „Muzeum jako právnická osoba“ ve dnech 9.-10. 
září 2003 v Brně. 

1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií České republiky1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií České republiky1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií České republiky1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií České republiky    

               Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí, galerií, 
případně jiných právnických a fyzických osob, působících v muzejnictví. AMG byla roku 1990 založena dle zákona  
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
               Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví a za-
jištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG,  
v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM.  

 SSSSvého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (dle Stanov AMG, §2):vého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (dle Stanov AMG, §2):vého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (dle Stanov AMG, §2):vého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (dle Stanov AMG, §2):    
• Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových právních  

norem, které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako 
celku. 

• Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům muzeí 
a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám. 

• Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných zřizovateli muzeí  
a galerií. 

• Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom s odbor-
nými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje. 

• Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává kontakty 
mezi odbornými pracovníky. 

• Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí na vyžádání 
pro jiné subjekty. 

• Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční, agenturní a jinou hospodářskou činnost ve pro-
spěch svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí. 

• Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení. 
• Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní nouze. 
• Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti. 
• Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí. 
• Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost. 
• Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank. 
• Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd. 
• Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění. 
• Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce. 
• Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností. 

2. Koncepční činnost v roce 20032. Koncepční činnost v roce 20032. Koncepční činnost v roce 20032. Koncepční činnost v roce 2003    
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ŘŘŘŘešení situace vzniklé katastrofálními záplavami vešení situace vzniklé katastrofálními záplavami vešení situace vzniklé katastrofálními záplavami vešení situace vzniklé katastrofálními záplavami v    roce 2002roce 2002roce 2002roce 2002    
               I v roce 2003 spolupracovala AMG na řešení situace oboru po katastrofálních záplavách v roce 2002. Na situa-
ci reagovala založením Komise pro bezpečnost v muzeích v lednu 2003 s výzkumnými, koncepčními a vzdělávacími cíli, 
do které se transformovalo původní koordinační centrum AMG vzniklé v průběhu povodní. AMG se v květnu 2003 vyjád-
řila k negativní mediální kampani vedené proti vytvoření Metodického centra konzervace při Technickém muzeu v Brně, 
a to zasláním otevřeného dopisu Ministru kultury ČR s podporou této myšlenky. 
               AMG společně s Českým výborem ICOM vyhlásila v prvním pololetí roku výběrové řízení na přidělení příspěvků 
z povodňové sbírky, kterou AMG založila v srpnu 2002. Na kontě se sešlo celkem přes 445 tis. Korun českých a AMG 
rozdělila své příspěvky v roce 2003 takto: 
 

Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy na reedici publikace Miroslava Vlka Zdena Braunerová Zdena Braunerová Zdena Braunerová Zdena Braunerová     
ve sbírkách Středočeského muzeave sbírkách Středočeského muzeave sbírkách Středočeského muzeave sbírkách Středočeského muzea v nákladu 3.000 výtisků – 107.000 Kč; 

 
Národnímu technickému muzeu v Praze na částečné pokrytí nákladů na restaurování zasažených sbírkrestaurování zasažených sbírkrestaurování zasažených sbírkrestaurování zasažených sbírko-o-o-o-
vých předmětů zvých předmětů zvých předmětů zvých předmětů z    oboru chemie a strojírenstvíoboru chemie a strojírenstvíoboru chemie a strojírenstvíoboru chemie a strojírenství – 100.000 Kč; 

 
Galerii hlavního města Prahy na restaurování tří sbírkových předmětů ze sbírky plastiky, a to: František František František František     
Bílek, Národní pomník, sousoší sBílek, Národní pomník, sousoší sBílek, Národní pomník, sousoší sBílek, Národní pomník, sousoší s    architekturou, Parchitekturou, Parchitekturou, Parchitekturou, P----0453, cca 355x210 cm, sádra; b) Josef Vá0453, cca 355x210 cm, sádra; b) Josef Vá0453, cca 355x210 cm, sádra; b) Josef Vá0453, cca 355x210 cm, sádra; b) Josef Václav Myslbek, clav Myslbek, clav Myslbek, clav Myslbek, 
Ctirad a Šárka, PCtirad a Šárka, PCtirad a Šárka, PCtirad a Šárka, P----54, v. 170 cm, sádra; c) Josef Václav Myslbek, Libušino proroctví, P54, v. 170 cm, sádra; c) Josef Václav Myslbek, Libušino proroctví, P54, v. 170 cm, sádra; c) Josef Václav Myslbek, Libušino proroctví, P54, v. 170 cm, sádra; c) Josef Václav Myslbek, Libušino proroctví, P----55, v. 170, sádra55, v. 170, sádra55, v. 170, sádra55, v. 170, sádra – 
200.000 Kč. 

 

 

KKKKoncepce rozvoje muzejnictvíoncepce rozvoje muzejnictvíoncepce rozvoje muzejnictvíoncepce rozvoje muzejnictví    
               Významným krokem na poli koncepčního utváření oboru muzejnictví v příštích šesti letech je usnesením vlády 
ČR ze dne 22. ledna 2003 č. 87 zakotvená KONCEPCE účinnější péče o movité kulturní dědictví vKONCEPCE účinnější péče o movité kulturní dědictví vKONCEPCE účinnější péče o movité kulturní dědictví vKONCEPCE účinnější péče o movité kulturní dědictví v    ČR na léta 2003ČR na léta 2003ČR na léta 2003ČR na léta 2003––––8 8 8 8 
(Koncepce rozvoje muzejnictví). Materiál, připravený Ministerstvem kultury ČR, předpokládá v mnoha ohledech součin-
nost AMG jako profesního sdružení sbírkotvorných institucí a její aktivní účast na naplňování mnoha stanovených úkolů. 
Hlavními strategickými cíli koncepce jsou: 

1. Zajištění účinnější preventivní ochrany sbírek, zejména před následky mimořádných situací, živelních  
pohrom, ozbrojených konfliktů apod.  

2. Podpora akviziční činnosti muzeí. 
3. Posílení právní jistoty vlastníků a správců sbírek při realizaci výstavních projektů a spoluúčasti na nich. 
4. Dořešení prostorových a technických problémů národních muzeí. 
5. Zvýšení kvality a dostupnosti informací o sbírkách muzeí a o movitém kulturním dědictví v ČR pro odbor-

nou i laickou veřejnost, zejména cestou informatizace a digitalizace movitého kulturního dědictví.  
6. Účinnější ochrana kulturních statků sakrální a kultovní povahy prostřednictvím vyšší míry jejich uchovává-

ní „in fondo“. 
7. Podpora využívání sbírek pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže a pro celoživotní vzdělávání občanů, 

zajištění optimální kvality služeb muzeí veřejnosti. 
8. Zvýšení efektivity výuky muzejnictví a muzeologie a dalšího vzdělávání muzejních pracovníků. Zřízení cent-

rálních školicích a metodických center pro ochranu sbírek muzejní povahy. 
9. Podpora propagace České republiky prostřednictvím výstavních projektů muzeí v zahraničí a informací  

o muzeích a jejich sbírkách. 
10. Podpora prezentace dějin českých zemí ve 20. století. 

Mezinárodní konference muzejních pracovníků Mezinárodní konference muzejních pracovníků Mezinárodní konference muzejních pracovníků Mezinárodní konference muzejních pracovníků „„„„Muzeum a změna / The Museum and Change“, Muzeum a změna / The Museum and Change“, Muzeum a změna / The Museum and Change“, Muzeum a změna / The Museum and Change“, 
16.16.16.16.----18. října 2002, Národní muzeum v18. října 2002, Národní muzeum v18. října 2002, Národní muzeum v18. října 2002, Národní muzeum v    PrazePrazePrazePraze 
Na rok 2003 připadl AMG náročný úkol redakčně a technicky připravit sborník z třídenní konference kona-
né v předchozím roce – antologie 49 příspěvků od téměř stejného počtu autorů vyšla na 220 stranách na 
přelomu roku 2003. 
 
Škola Škola Škola Škola muzejní propedeutikymuzejní propedeutikymuzejní propedeutikymuzejní propedeutiky    
Cílem uspořádání cyklu ročních kursů základů muzejní práce je vytvořit základnu pro vzdělávání pracovní-
ků sbírkotvorných institucí, kteří nejsou absolventy speciálního muzeologického studia. V rámci této části 
projektu bude vydán překlad publikace Timothy Ambrose a Crispina Peina „The Museum Basic“ (Muzeum 
v kostce) – v roce 2004 zbývá dokončit probíhající jednání o autorských právech nakladatelství Routledge 
v Londýně a publikaci redakčně a technicky připravit k vydání. 
 
Národní soNárodní soNárodní soNárodní soutěž muzeí Gloria musaealisutěž muzeí Gloria musaealisutěž muzeí Gloria musaealisutěž muzeí Gloria musaealis    
Soutěž, která se obrací k veřejnosti a referuje o excelentních výkonech oboru muzejnictví, byla logickým 
završením vzájemně propojených částí projektu. Vyhlašovateli jsou MK ČR společně s AMG a je vypisována 
ve třech kategoriích – Muzejní výstava, Muzejní publikace a Muzejní počin roku. Od ročníku 2003 se tato 
akce odehrává v rámci nařízení vlády č. 5/2002 Sb., o oceněních v oblasti kultury, čímž získala potřebné 
legislativní ukotvení. 
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NNNNárodní soutěž muzeí Gloria musaealisárodní soutěž muzeí Gloria musaealisárodní soutěž muzeí Gloria musaealisárodní soutěž muzeí Gloria musaealis    
               V květnu roku 2003 vyvrcholil I. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis slavnostním vyhlášením vý-
sledků. Soutěže se zúčastnilo 29 muzeí a galerií s 39 soutěžními projekty; ocenění byla udělena ve všech kategoriích: 
    
Muzejní výstaMuzejní výstaMuzejní výstaMuzejní výstava roku 2002va roku 2002va roku 2002va roku 2002 – I. místo I. místo I. místo I. místo Regionální muzeum a galerie v Jičíně za stálou expozici muzea; II. místo II. místo II. místo II. místo Vojenský 
historický ústav v Praze za výstavu „ATENTÁT, Operace Anthropoid 1941-1942“; III. místo III. místo III. místo III. místo Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové za výstavu „Jan Kotěra 1871-1923, zakladatel moderní české architektury“. 
    
Muzejní publikace roku 2002Muzejní publikace roku 2002Muzejní publikace roku 2002Muzejní publikace roku 2002 – I. místo I. místo I. místo I. místo Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové za vydání publi-
kace „Fotoalbum města Hradce Králové 1918-
1945“; II. místo II. místo II. místo II. místo Krajské muzeum v Sokolově za vy-
dání publikace „Slavkovský porcelán 1792-2002“; 
III. místo III. místo III. místo III. místo Vojenský historický ústav v Praze za vydá-
ní publikace ATENTÁT, Operace Anthropoid 1941-
1942“; Zvláštní cZvláštní cZvláštní cZvláštní ceeeena na na na Moravská galerie v Brně za 
vydání publikace „V zrcadle stínů. Morava v době 
baroka 1670-1790“ a Muzeum Komenského 
v Přerově za vydání CD-ROM „Svět očima Amerlin-
ga“. 
    
Muzejní počin roku 2002Muzejní počin roku 2002Muzejní počin roku 2002Muzejní počin roku 2002 – I. místo I. místo I. místo I. místo Hornické muze-
um v Příbrami za záchranu a následné využití kul-
turní památky dolu Vojtěch a vodní štoly Anna na 
Březových Horách; Zvláštní cena Zvláštní cena Zvláštní cena Zvláštní cena Regionální muze-
um v Jílovém u Prahy za zpřístupnění štoly sv. Jose-
fa v Dolním Studeném. 
 
 
               Zároveň s vyhlášením výsledků I. ročníku byl dne 16. května 2003 v Pantheonu Národního muzea zahájen ná-
sledující ročník soutěže. AMG společně s MK ČR připravila nový soutěžní a jednací řád tohoto ročníku a po celý čas sou-

těžního roku organizačně a technicky zajišťova-
la chod soutěže a pravidelná jednání poroty. 
AMG připravila návrh na rozšíření soutěže  
o nové kategorie ve III. ročníku 2004, jejichž 
partnery budou Česká  
centrála cestovního ruchu/ 
CzechTourism  
a Český výbor ICOM. 

Muzea a zřizovateléMuzea a zřizovateléMuzea a zřizovateléMuzea a zřizovatelé    
               AMG v roce 2003 sledovala novou situaci muzeí a galerií pod zřizovatelskou pravomocí krajů. Ke konci roku byl 
definován úkol vytvořit analýzu existujících krajských koncepcí rozvoje kultury/muzejnictví, a to zejména v návaznosti 
na skutečnosti, které se v říjnu-listopadu 2003 objevily v ústeckém kraji. Do nastalé situace AMG – kdy se jednalo  
o sloučení čtyř samostatných galerií do jedné instituce – zasáhla otevřeným dopisem, ve kterém upozornila na úskalí  
a možná rizika takového zásadního kroku. 

3. Propagace a popularizace muzejnictví3. Propagace a popularizace muzejnictví3. Propagace a popularizace muzejnictví3. Propagace a popularizace muzejnictví    
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VVVVýstavní činnostýstavní činnostýstavní činnostýstavní činnost    
               AMG se pravidelně zúčastňuje na počátku ledna veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně a výstavy kultur-
ního dědictví Nostalgia Expo, která probíhá v Bratislavě v prvním prosincovém týdnu. V roce 2003 AMG společně se stu-
denty muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie FFMU v Brně připravila scénář a realizaci putovní výstavy „Utopené 
dědictví. Povodeň 2002 v českých muzeích a galeriích“, jejíž realizaci podpořila nadace Open Society Fund Praha a Mi-
nisterstvo kultury ČR. 
 

Regiontour 2003Regiontour 2003Regiontour 2003Regiontour 2003 (9.-12. ledna) – společně s Technickým 
muzeem v Brně a Ústavem archeologie a muzeologie FF 
MU v Brně. V rámci doprovodného programu byly uspořá-
dány panelové diskuse na téma standardů veřejných slu-
žeb, spolupráce muzea a školy a cestovního ruchu. 

 
Utopené dědictví.  Povodeň 2002 vUtopené dědictví.  Povodeň 2002 vUtopené dědictví.  Povodeň 2002 vUtopené dědictví.  Povodeň 2002 v    českých muzeích českých muzeích českých muzeích českých muzeích  
a galeriícha galeriícha galeriícha galeriích (vernisáž původní verze výstavy 9. ledna 
2003, vernisáž putovní verze 5. června 2003) – realiza-
ce společně s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU 
v Brně, Technickým muzeem v Brně a Národním muze-
em. Výstava byla umístěna v Technickém muzeu v Brně 
(červen-červenec 2003), Jihomoravském muzeu ve Zno-
jmě (červenec-srpen 2003), Muzeu východních Čech 
v Hradci Králové (říjen 2003), Muzeu Boskovicka 
v Boskovicích (říjen-listopad 2003) a v rámci výstavy Nos-
talgia Expo v Bratislavě (prosinec 2003). 

 
Nostalgia ExpoNostalgia ExpoNostalgia ExpoNostalgia Expo (3.-7.12.2003) – AMG zde tradičně spo-
lečně s Technickým muzeem v Brně zastupuje Českou 
republiku. Zároveň s konáním veletrhu proběhla meziná-
rodní konference „Múzeá v treťom tisícročiu“ a vyhlášení 
výsledků soutěže „Múzeum roka 2003“. Obou akcí se 
zúčastnili zástupci exekutivy AMG, Národního muzea  
a Technického muzea v Brně. 

Server muzeí a galerií ČRServer muzeí a galerií ČRServer muzeí a galerií ČRServer muzeí a galerií ČR    
               Zároveň s provozem Serveru je zajišťována i stránka soutěže Gloria musaealis a databáze Kultura On Line 
(www.cz-museums.cz, www.gloriamusaealis.cz, www.kultura-online.cz). 

 PřístupůPřístupůPřístupůPřístupů    SouborůSouborůSouborůSouborů    StránekStránekStránekStránek    NávštěvNávštěvNávštěvNávštěv    Přenesených Přenesených Přenesených Přenesených 
KBytůKBytůKBytůKBytů    

denní průměrdenní průměrdenní průměrdenní průměr    2 466 2 028 1 633 450 40 309 

celkem 2003celkem 2003celkem 2003celkem 2003    899 810 73 994 596 973 164 583 14 717 938 

VVVVěstník Asociace muzeí a galerií České republikyěstník Asociace muzeí a galerií České republikyěstník Asociace muzeí a galerií České republikyěstník Asociace muzeí a galerií České republiky    
               Věstník AMG v roce 2003 vyšel pouze 4x (1-2/2003) v celkovém rozsahu 136 stran a nákladu 900 výtisků.  
 
               Nová exekutiva AMG pověřila II. místopředsedkyni AMG PhDr. Evu Dittertovou řízením redakční rady a jmenova-
la novou redakční radu ve složení: Ing. Milena Burdychová (Regionální muzeum Chrudim), Mgr. Zbyněk Černý (Krajské 
muzeum Cheb), PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum v Brně), Mgr. Dagmar Fialová (AMG), Mgr. Hana 
Garncarzová (Muzeum v Bruntále), PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově), Mgr. Sylva Městecká 
(Muzeum Mladoboleslavska), Mgr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. K. Hostaše v Klatovech), RNDr. Petr Velemínský 
(Přírodovědecké muzeum Národního muzea), RNDr. Jiří Žalman (MK ČR). Výkonnou redaktorkou zůstala Mgr. Petra 
Medříková. 
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               Nová exekutiva na svých prvních zasedáních stanovila zásady obnovy muzeologické komise, jejíž činnost byla 
v předcházejících třech letech nulová. 
               I. ročník Školy muzejní propedeutiky došel v roce 2003 ke svému závěru. V měsících červnu a září proběhly zá-
věrečné zkoušky, studium dokončilo 78% studentů. Do nového běhu bylo možné se přihlásit v měsíci červnu – do další-
ho kursu bylo přijato 70 osob; přihlášky cca 40 zájemců byly z kapacitních důvodů odloženy do roku 2004. Přednášky 
probíhají v Náprstkově muzeu Národního muzea na Betlémském náměstí v Praze; vedoucím kursu je PhDr. František 
Šebek. 
                
                
 
               Ve dnech 9.–10. září 2003 bylo uspořá-
dáno kolokvium na aktuální téma českého muzej-
nictví, jehož název zněl „Muzeum jako právnická 
osoba v legislativním prostředí ČR a EU“, jehož se 
zúčastnilo více než 150 osob. Na jeho konání se 
podílela vedle AMG i Moravská galerie v Brně  
a Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně. 
Ve třech blocích probíhaly paralelně přednášky 
s tématikou zákonných norem, jimž se muzea při 
svém denním chodu musejí podřídit – autorský 
zákon, knihovní zákon, ochrana osobních údajů, 
zákon o zbraních a střelivu. Přednášky byl doplně-
ny o možnosti financování z prostředků EU  
i o pravidla vývozu kulturních statků v Evropských 
společenstvích. Nově otevřené téma dobrovolní-
ků inspirovalo jeden z bodů usnesení VII. Sněmu 
AMG.  
 
 
 
 

4. Legislativní aktivity AMG v roce 20034. Legislativní aktivity AMG v roce 20034. Legislativní aktivity AMG v roce 20034. Legislativní aktivity AMG v roce 2003    

               V oblasti legislativy se AMG opět zabývala zejména otázkou standardů veřejných služeb a návrhu novelizace 
zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Složitá jednání s odborem ochrany movitého kulturního dědic-
tví, muzeí a galerií MK ČR probíhala po celý rok a vyústila do kompromisního – a AMG v podstatě akceptovatelného – 
návrhu zákona, který MK v roce 2004 předložilo vládě a Parlamentu ČR k projednání. 
               Další problematikou byl kontroverzní návrh zákona o archivnictví, pro který AMG sestavila pracovní skupinu. Ta 
připravila připomínky, které AMG uplatnila v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve druhém čtení zákona. 
               AMG byla přizvána MK ČR k diskutování a připomínkování věcného návrhu zákona o veřejné podpoře kultury, 
jehož paragrafované znění bude připraveno v roce 2004. 
               Vzhledem ke svému členství v sekci kultury Unie zaměstnavatelských svazů se AMG účastní pravidelných tri-
partitních jednání na MK ČR a je informována o aktuálních legislativních změnách celého spektra legislativy. V rámci 
této činnosti předkládala AMG připomínky k návrhu zákonných norem týkajících se šestnáctitřídního tarifního systému 
odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 20035. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 20035. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 20035. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 2003    
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SSSSemináře a konference komisí a členů AMGemináře a konference komisí a členů AMGemináře a konference komisí a členů AMGemináře a konference komisí a členů AMG    
    

Společný seminář komise pro lidovou architekturu a kolegia muzeí v přírodě se konal v Sedlčanech ve dnech 
12.-13. března 2003 
Komise geologů se setkala na svém zasedání počátkem června 2003. 
Seminář komise archeologů se uskutečnil 11.-12. června 2003 v Plumlově. 
Mezinárodní konferenci konzervátorů-restaurátorů a preparátorů přivítalo ve dnech 16.-18. září 2003 Technické  
muzeum v Brně. 
Seminář komise zoologů byl ve dnech 10.-12. září 2003 v Muzeum Vysočiny v Jihlavě. 
Seminář komise knihovníků proběhl ve dnech 23.-25. září 2003 v Muzeu Vysočiny v Třebíči. 
Seminář komise botaniků byl uspořádán 29. září–1. října 2003 v Brně. 
Seminář komise numismatiků se konal 19.-20. listopadu 2003 v Pardubicích s názvem „Česká a slovenská nu-
mismatika po 10 letech“. 

6. Odborné a informační činnosti v roce 20036. Odborné a informační činnosti v roce 20036. Odborné a informační činnosti v roce 20036. Odborné a informační činnosti v roce 2003    

OOOOborové databázeborové databázeborové databázeborové databáze    
               Spektrum dotazníkových šetření, které naše sdružení v minulých letech pořádalo rozšířilo „Zjišťování rizikových 
faktorů v muzeích, knihovnách a památkových objektech“, které AMG koncipovala společně s dalšími partnery v rámci 
Českého komitétu Modrý štít a s odborem ochrany movitého kulturního dědictví MK ČR v návaznosti na Koncepci rozvo-
je muzejnictví. Výsledky šetření budou známy v roce 2004. 
               Pracovní skupina pro muzejní pedagogiku, kterou ustavila exekutiva AMG v září 2003, sestavila dotazník pro 
výzkum práce muzea s dětmi a mládeží, jehož výsledky mají sloužit pro zmapování stavu této sféry, zahájení prací na 
edukačním standardu a argumentaci při jednáních s resortem školství. 
               Etnografická komise zahájila práce na průzkumu tradičních řemesel. S podporou AMG se dále vyvíjel projekt 
DEMUS, který zajišťuje Moravské zemské muzeum v Brně. 

EEEEdiční činnostdiční činnostdiční činnostdiční činnost    
 
VVVV    roce 2003 AMG vydala tyto publikace:roce 2003 AMG vydala tyto publikace:roce 2003 AMG vydala tyto publikace:roce 2003 AMG vydala tyto publikace:    

Fialová, Dagmar. Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako 
nástroj udržení společné odborné a etická základny muzeí v ČR. ISBN 80-86611-02-7. 80 stran, náklad 800 ks. 
Medříková, Petra (ed.). Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna/The Museum and Change. ISBN 80-
86611-04-3. 220 stran, náklad 1000 ks. 
Muzea pro všechny. Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzeí. Přeložili Pavla Seitlová a Martin Mádl.  
Vydal ČV ICOM a AMG, ISBN 80-86611-03-5. 68 stran, náklad 2000 ks. 
Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře Brno 2003. Vydala AMG a Technické muzeum v Brně. 
ISSN 1212-2742, ISBN 80-86413-12-8. 150 stran. 
Sborník ze semináře komise pro lidové stavitelství. Vydala AMG společně s Muzeem Dr. K. Hostaše v Klatovech. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Technická a redakční příprava publikací vTechnická a redakční příprava publikací vTechnická a redakční příprava publikací vTechnická a redakční příprava publikací v    roce 2003:roce 2003:roce 2003:roce 2003:    

Fialová, Dagmar – Kateřina Tlachová (ed.). Sborník materiálů ze VII. Sněmu AMG v Hradci Králové.  
ISBN  80-86611-05-1. 46 stran, náklad 1000 ks. Vyšlo v květnu 2004. 
Sborník z 11. česko-bavorsko-saského setkání muzejních pracovníků v Českém Krumlově v roce 2002. Ed. Jan 
Mohr. Rok vydání: 2004 
Kadeřábková, Jana: Bezpečnostní program kulturní instituce. Redakční práce pro Český komitét Modrý štít: Iva 
Čejková. Rok vydání 2004. 
Ambrose, T. – Paine, C.: Museum Basic (předpokládaný název v češtině: Muzeum v kostce). Překlad Václav Rutar 
a Marta Kupcová. Rok vydání 2004/5. 
Práce na etnografickém pojmosloví lidového nábytku a zemědělství (pojmosloví budou od roku 2004 zveřejňová-
na na Serveru muzeí a galerií ČR). 
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7. Vnitřní chod AMG v roce 20037. Vnitřní chod AMG v roce 20037. Vnitřní chod AMG v roce 20037. Vnitřní chod AMG v roce 2003    

               Hlavním úkolem v oblasti vnitřního chodu AMG bylo bezesporu výroční zasedání členů AMG – VII. Sněm 
v Hradci Králové. Mimořádně náročná byla příprava nových stanov sdružení, a to zejména ve smyslu stanoviska Minis-
terstva vnitra ČR k dosavadní praxi fungování oborových komisí. Dle právního výkladu nebylo „automatické členství“ 
pracovníků muzeí v komisích dále udržitelné.  Nové stanovy změnily systém fungování komisí a daly hlas rozhodovací 
v senátu jejich předsedům. Zároveň hlas rozhodovací získali i zástupci muzeí, spadajících do první kategorie příspěvků. 
Novinkou je rovněž ustavení nové funkce výkonného ředitele AMG, čímž se naše sdružení přiblížilo běžné praxi většiny 
neziskových organizací. Nezbytností poté bylo i koncipování nového vnitřního předpisu – Organizačního řádu AMG – kte-
rý upravuje kompetence jednotlivých představitelů AMG. 
 
               VII. sněm rovněž schválil hlavní programové linie činnosti AMG na léta 2004-6 a zvolil členy exekutivy a revizní 
komise na stejné období. Novým předsedou AMG byl zvolen PhDr. Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna (v době ko-
nání sněmu ředitel Jihomoravského muzea ve Znojmě). I. místopředsedou se stal PhDr. Michal Lukeš, generální ředitel 
Národního muzea; ve funkci II. místopředsedkyně byl potvrzena PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea v Che-
bu. I v dalším volebním období zůstávají členy exekutivy PhDr. Luděk Beneš, ředitel Muzea Mladoboleslavska v Mladé 
Boleslavi, a PhDr. František Šebek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích. Řady exekutivy rozšířili PhDr. Franti-
šek Frýda, ředitel Západočeského muzea v Plzni, a Mgr. Přemysl Reibl, ředitel Muzea Boskovicka v Boskovicích. Předse-
dou revizní komise AMG zůstává Ing. Vlastimil Vykydal, ředitel Technického muzea v Brně, členy komise byli zvoleni 
PhDr. Pavel Popelka, CSc., ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka Mu-
zea v Bruntále.     
 
                
Zaměstnanci sekretariátu AMG v roce 2004:Zaměstnanci sekretariátu AMG v roce 2004:Zaměstnanci sekretariátu AMG v roce 2004:Zaměstnanci sekretariátu AMG v roce 2004:    
                                                Na sekretariátu AMG byli v roce 2003 zaměstnáni 3 pracovníci na plné pracovní úvazky. Místo správce oboro-
vých databází bylo od července neobsazené; AMG však uzavřela smlouvu s Vyšší školou informačních služeb v Praze  
o umístění stážistky, která tyto práce zastávala natolik uspokojivě, že jí bylo po ukončení studijního období nabídnuto 
stálé zaměstnání. 
    

Mgr. Dagmar Fialová (tajemnice AMG, od října 2003 výkonná ředitelka) – správa občanského sdružení, koncepč-
ní činnost, oborové databáze, standardy, statistika 
Mgr. Petra Medříková – redaktorka Věstníku AMG, ediční činnost AMG, sekretariát soutěže Gloria musaealis 
Dis. Hana Horáčková (duben 2003–červen 2003) – správa oborových databází, ekonomika, organizační činnost 
Anna Komárková (stáž VOŠIS září 2003-prosinec 2003) – správa oborových databází, ekonomika, organizační 
činnost, grafik 
Ing. Karel Vacek – externí IT pracovník  

8. Vnější vztahy AMG v roce 20038. Vnější vztahy AMG v roce 20038. Vnější vztahy AMG v roce 20038. Vnější vztahy AMG v roce 2003    

               AMG se účastnila práce Českého výboru Modrý štít, v rámci něhož se setkává se zástupci ostatních organizací 
paměťových institucí v ČR. Činnost Modrého štítu směřovala v roce 2003 zejména k vytvoření dotazníku pro zjišťování 
rizikových faktorů a k vydání příručky pro prevenci rizik „Bezpečnostní program kulturní instituce“. Paralelně s touto čin-
ností se odvíjela rovněž práce Národního uzlu Cultivate, jehož členem jsou stejné organizace. 
 
               Nejen v rámci těchto setkání spolupracovala AMG se svými partnerskými organizacemi – Českým výborem 
ICOM a Radou galerií ČR. Dalšími platformami pro společnou činnost byla půda Unie zaměstnavatelských svazů, řešení 
situace po povodních v roce 2002 a celá řada dalších oficiálních i méně formálních příležitostí. 
 
               AMG se zapojila do akce České centrály cestovního ruchu/agentury CzechTourism, kterou byla platforma „55 
překážek cestovnímu ruchu“ a rozvíjela se též jednání o možné koordinaci soutěží Gloria musaealis a Pojďte s námi do 
muzea, která dostala konkrétní tvar v návrhu nového soutěžního ročníku 2004. 
 
               Tradičně intenzivní byla spolupráce AMG se Zväzom múzeí na Slovensku, která vyvrcholila na konci roku 
v účasti zástupců AMG na konferenci „Múzea v treťom tisícročiu“ ve dnech 3.-4.12.2003 v Bratislavě. 
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Druh zřizovateleDruh zřizovateleDruh zřizovateleDruh zřizovatele    Celkem muzea v ČRCelkem muzea v ČRCelkem muzea v ČRCelkem muzea v ČR    Členská muzea AMGČlenská muzea AMGČlenská muzea AMGČlenská muzea AMG    tj. v %tj. v %tj. v %tj. v %    
Ministerstvo kultury ČR 18 17 94,44% 

Kraj 95 79 83,16% 
Město nebo obec 228 93 40,79% 
Jiné ministerstvo 4 3 75,00% 
Památkový ústav 8 2 25,00% 

Podnikatelský subjekt 43 15 34,88% 
Nevládní nezisková organizace 41 7 17,07% 

Soukromá osoba 28 2 7,14% 
Církev či náboženská společnost 9 4 44,44% 

Vysoká škola 7 3 42,86% 
Jiný zřizovatel 13 5 38,46% 

CelkemCelkemCelkemCelkem    494494494494    230230230230    46,56%46,56%46,56%46,56%    

Faktografická částFaktografická částFaktografická částFaktografická část    

A. Stav a změny členská základny AMG v roce 2003A. Stav a změny členská základny AMG v roce 2003A. Stav a změny členská základny AMG v roce 2003A. Stav a změny členská základny AMG v roce 2003    

               AMG je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/2000 Sb. o sdružování občanů. AMG má ve svých sta-
novách kodifikovány tři druhy členství, a to členství řádné (do změny stanov v říjnu 2003 „kolektivní“ - pro sbírkotvorné 
instituce a jiné právnické osoby působící v oblasti muzejnictví), členství individuální a čestné (pro fyzické osoby, které 
byly nebo jsou činné v muzejnictví nebo v příbuzných oborech na území ČR). 
               Na počátku roku 2003 měla AMG 31 individuálních, 7 čestných a 230 kolektivních/řádných členů. V průběhu 
roku 2003 senát přijal na základě přihlášek 3 řádné a 2 individuální členy. 2 řádní členové v průběhu roku z AMG vy-
stoupili a u jednoho rozhodl o zániku členství senát AMG z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků. Bě-
hem roku 2003 nebylo navrženo žádné čestné členství a rovněž z AMG žádný čestný člen nevystoupil. 
               K 31. prosinci 2003 bylo registrováno 33 individuálních, 7 čestných a 230 řádných členů. 

B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG v r. 2003B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG v r. 2003B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG v r. 2003B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG v r. 2003    

EEEE x e k u t i v a  A M Gx e k u t i v a  A M Gx e k u t i v a  A M Gx e k u t i v a  A M G     
               Ve starém složení: PhDr. Pavel Ciprian (I. místo-
předseda a úřadující předseda AMG), PhDr. Eva Ditterto-
vá (II. místopředsedkyně), PhDr. Luděk Beneš, Ing. Mile-
na Burdychová, PhDr. Michal Lukeš, PhDr. František Še-
bek a Ing. Vlastimil  Vykydal (předseda revizní komise) se 
exekutiva sešla celkem jedenáctkrát (15. ledna, 5. úno-
ra, 12. března, 9. dubna, 24. dubna, 5. května, 26. květ-
na, 14.-15. července, 20. srpna, 16. září a 6. října). 
V novém složení zvoleným sněmem zasedala exekutiva 
AMG v roce 2003 celkem dvakrát (6. a 26. listopadu 
2004). 
 
S e n á t  A M GS e n á t  A M GS e n á t  A M GS e n á t  A M G     
               Senát AMG zasedal v průběhu roku celkem čtyři-
krát, a to ve dnech 5. února, 30. dubna, 5. června a 25. 
září. 
 

K r a j s k é  s e k c e  K r a j s k é  s e k c e  K r a j s k é  s e k c e  K r a j s k é  s e k c e      
Krajská sekce hlavního města PrahyKrajská sekce hlavního města PrahyKrajská sekce hlavního města PrahyKrajská sekce hlavního města Prahy  
(předsedkyně PhDr. Zuzana Strnadová, znovu zvolena 
2003) 
Zasedání: 11.9. v Muzeu hlavního města Prahy v budově 
bývalé podskalské celnice na Výtoni, kde se hovořilo ze-
jména o připravovaném sněmu AMG a o dění v jednotli-
vých muzeích a 10.12. v Muzeu hlavního města Prahy, 
kde se přítomní věnovali připravované akci – pražské 
muzejní noci – a proběhla nová volba předsedy. 
    
Středočeská krajská sekceStředočeská krajská sekceStředočeská krajská sekceStředočeská krajská sekce    
(předsedkyně PhDr. Eva Balaštíková, znovu zvolena 
2003) 
Zasedání: 30.9. v Roztokách, kdy řešili činnost AMG a 
přípravu sněmu a 25.11. v Roztokách, kdy hovořili o sně-
mu AMG a věnovali se problematice standardů a zařazo-
vání pracovníků do šestnácti tarifních tříd. 
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Jihočeská krajská sekceJihočeská krajská sekceJihočeská krajská sekceJihočeská krajská sekce    
(předseda Mgr. Pavel Šafr) 
Zasedání: 30.1. zejména, aby zaujala stanovisko ke stan-
dardům veřejných služeb. 
 
Plzeňská krajská sekcePlzeňská krajská sekcePlzeňská krajská sekcePlzeňská krajská sekce    
(předsedkyně PhDr. Jana Hutníková, znovu zvolena 
2003) 
Zasedání: 24.1. v Západočeském muzeu v Plzni k proble-
matice standardizace a 5.9. v Muzeu Českého lesa v Ta-
chově, setkání bylo věnováno DEMUSu, přípravě sněmu 
AMG a volbě předsedy sekce. 
 
Karlovarská krajská sekceKarlovarská krajská sekceKarlovarská krajská sekceKarlovarská krajská sekce    
(předseda Ing. Pavel Beran, od října 2003 Mgr. Pavel 
Chrást) 
Zasedání: 26.2. v Krajském muzeu v Sokolově, kdy byl 
na programu zejména standard veřejné služby; 20.10. na 
zámku v Mostově, probrán byl sněm, proběhly nové volby 
předsedy a byla připravována putovní „krajská“ výstava. 
 
Ústecká krajská sekceÚstecká krajská sekceÚstecká krajská sekceÚstecká krajská sekce    
(předseda PhDr. Dušan Špička) 
Zasedání: 21.1. v Městském muzeu v Ústí nad Labem se 
sešli zejména kvůli problematice standardů; 4.9. v regio-
nálním muzeu v Teplicích, kdy jednali o společné výsta-
vě „Kuriozity z muzejních sbírek“ a o přípravě sněmu 
AMG. 
 
Liberecká krajská sekceLiberecká krajská sekceLiberecká krajská sekceLiberecká krajská sekce    
(předseda Ing. Zdeněk Vitáček, znovu zvolen 2003) 
Zasedání: 11.2. ve Sklářském muzeu v Kamenickém Še-
nově proběhla diskuse ke standardům, k CESu a k dění  
v jednotlivých muzeích; 4.12. jednali o činnosti sekce za 
tři roky, o sněmu, o schválení koncepce kultury a památ-
kové péče libereckého kraje a volili předsedu 
 
Královéhradecká krajská sekceKrálovéhradecká krajská sekceKrálovéhradecká krajská sekceKrálovéhradecká krajská sekce    
(předseda Mgr. Jaromír Gottlieb, od prosince 2003 Mgr. 
Alexandra Teodoridisová) 
Zasedání: 15.12. k novým volbám, informace o dění  
v oboru (AMG) a v jednotlivých muzeích. 
 
PardubiPardubiPardubiPardubická krajská sekcecká krajská sekcecká krajská sekcecká krajská sekce    
(předseda PhDr. Karel Jaroš, od března 2003 PhDr. Ilona 
Vojancová) 
Zasedání: 17.3. k novým volbám a k projednání novinek 
v legislativě a k problematice standardů. 
 
Krajská sekce VysočinaKrajská sekce VysočinaKrajská sekce VysočinaKrajská sekce Vysočina    
(předsedkyně: PhDr. Jana Beránková, znovu zvolena 
2003) 
Zasedání: 3.2. se sešli v Okresním vlastivědném muzeu  
v Havlíčkově Brodě, aby se vyjádřili ke standardům  
a 11.9. v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, aby vyslechli 
novinky z oboru – sněm AMG, volby předsedy sekce  
a aktuální akce a činnosti jednotlivých muzeí. 
 
Jihomoravská krajská sekceJihomoravská krajská sekceJihomoravská krajská sekceJihomoravská krajská sekce    
(předseda: Mgr. Antonín Reček, znovu zvolen 2003) 
Zasedání: 9.6. v Technickém muzeu v Brně, věnováno 
informacím o dění AMG a o tom kolik muzeí používá jaký 
počítačový program na sbírky; 19.11. v Technickém mu-
zeu v Brně bylo referováno o sněmu, proběhly volby před-
sedy sekce a bylo probíráno dění v AMG. 

Olomoucká krajská sekceOlomoucká krajská sekceOlomoucká krajská sekceOlomoucká krajská sekce    
(předseda: PhDr. Miloš Melzer, od září 2003 PhDr. Milo-
slava Hošková) 
Zasedání: 16.1. na Krajském úřadě Olomouckého kraje, 
kdy bylo diskutováno dění v AMG a problematika stan-
dardů; a 30.9. ve Vlastivědném muzeu v Šumperku – 
nová volba předsedy sekce, diskuse o dění v regionu,  
o operačním programu Olomouckého kraje. 
 
Zlínská krajská sekceZlínská krajská sekceZlínská krajská sekceZlínská krajská sekce    
(předseda: PhDr. Ivan Plánka) 
Zasedání: 14.2. v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
byla projednávána problematika standardů a otázky zři-
zovacích listin a současného stavu jednotlivých muzeí  
v kraji. 
 
Moravskoslezská krajská sekceMoravskoslezská krajská sekceMoravskoslezská krajská sekceMoravskoslezská krajská sekce    
(předsedkyně: PhDr. Jiřina Kábrtová) 
Zasedání: 28.2. v Ostravském muzeu k připomínkování 
novely zákona 122/2000 Sb.; 22.8. v Ostravském mu-
zeu společné zasedání s kolegiem, kdy probírali dění  
v AMG (sněm a kolokvium), diskusi o připravované kon-
cepci rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji  
a o možnosti společné výstavy muzeí v kraji. 30.10. v Os-
travském muzeu byly projednávány zprávy ze sněmu,  
z jednání komise kultury Moravskoslezského kraje, rov-
něž se uskutečnilo setkání s pracovníky polského konzu-
látu za účelem bližší spolupráce. 
 
 
K o m i s e  A M GK o m i s e  A M GK o m i s e  A M GK o m i s e  A M G     
Komise knihovnickáKomise knihovnickáKomise knihovnickáKomise knihovnická    
(předsedkyně: PhDr. Jarmila Okrouhlíková) 
Zasedání: v roce 2003 3x: 5.3., 4.6., 26.11. Projednávali 
zejména registraci knihoven na MK ČR dle zákona 
257/2001Sb., novelizaci knihovního a autorského záko-
na a standardy veřejných služeb. Dále se komise zabýva-
la přípravou semináře, který se uskutečnil ve dnech 23.-
25.9.2003. 
 
Komise archeologickáKomise archeologickáKomise archeologickáKomise archeologická    
(předseda: PhDr. Karel Sklenář, DrSc.) 
Zasedání: komise se sešla 2x: 30.1. a 11.6., obě se vě-
novaly převážně přípravě semináře, který proběhl v červ-
nu a byl věnován archeologii v muzeích po územně správ-
ních a organizačních změnách.  
 
Komise botanickáKomise botanickáKomise botanickáKomise botanická    
(předsedkyně: RNDr. Miroslava Šandová) 
Jednání botanické komise se uskutečnilo v Moravském 
zemském muzeu v Brně ve dnech 29. září – 1. října. Pří-
tomní se věnovali otázce digitalizace, počítačovému zpra-
cování botanických sbírek a problematice herbářového 
materiálu a determinaci sbírek. 
 
Komise dějin uměníKomise dějin uměníKomise dějin uměníKomise dějin umění    
(předseda: PhDr. Jan Mohr) 
 
Komise etnografůKomise etnografůKomise etnografůKomise etnografů    
(předsedkyně: PhDr. Dagmar Linková) 
Zasedání: 18.3. v Národním muzeu v Praze. 9.10. na se-
kretariátu AMG, kdy se projednávaly zejména nové stano-
vy AMG a to, jak se dotknou komisí; dále plány na semi-
náře na rok 2004 a „Koncepce účinnější péče o tradiční 
lidovou kulturu v ČR“. 
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C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG v r. 2003C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG v r. 2003C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG v r. 2003C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG v r. 2003    

Komise geologůKomise geologůKomise geologůKomise geologů    
(předsedkyně: RNDr. Petra Burdová) 
 
Komise pro bezpečnost v muzeíchKomise pro bezpečnost v muzeíchKomise pro bezpečnost v muzeíchKomise pro bezpečnost v muzeích    
(předseda: Ing. Pavel Jirásek) 
Zasedání: komise byla ustavena 5.2. na senátu a poprvé 
zasedala 27.2. v Národním muzeu v Praze. 
 
Komise konzervátorůKomise konzervátorůKomise konzervátorůKomise konzervátorů----restaurátorů a preparátorrestaurátorů a preparátorrestaurátorů a preparátorrestaurátorů a preparátorůůůů    
(předseda: Ing. Ivo Štěpánek) 
Vedení oborové komise se během roku sešlo 2x, a to dne 
27. února a 15. září v Technickém muzeu v Brně. V rámci 
organizace komise byl ustanoveni noví krajští zástupci 
pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj a pro Plzeňský 
kraj. V daném roce se uskutečnilo zasedání ústeckého, 
pardubického a královéhradeckého, jihomoravského, 
moravskoslezského a olomouckého kraje a kraje Vysoči-
na. Pracovní skupina „kovy“ připravila sborník z worksho-
pu „Stabilizace železných archeologických nálezů“ (ISBN 
80-86413-13-6, 58 stran) a zorganizovala seminář s ná-
zvem „Povrchové úpravy kovů“ dne 16. dubna v VOŠ kon-
zervace a restaurování kovů v Turnově. Vybraní členové 
komise se podíleli na přípravě vysokoškolského studia  
„Chemie konzervování-restaurování“ na PF MU v Brně  
a na přípravě nového studijního oboru na VŠCHT v Praze. 
 
Komise novodobé historie Komise novodobé historie Komise novodobé historie Komise novodobé historie     
(předseda: PhDr. Stanislav Slavík) 
Činnost komise byla pozastavena v roce 2004. 
 
Komise regionální historie Moravy a SlezskaKomise regionální historie Moravy a SlezskaKomise regionální historie Moravy a SlezskaKomise regionální historie Moravy a Slezska    
(předsedkyně: PhDr. Blanka Rašticová) 
Komise byla ustavena na zasedání senátu dne 5. června 
2003. 
 
Komise numismatikůKomise numismatikůKomise numismatikůKomise numismatiků    
(předseda: PhDr. Eduard Šimek, CSc.) 
Komise se sešla 2x, a to 8.4. a 19.11. Dubnové zasedání 
bylo věnováno diskusi o současném stavu numismatiky 
v ČR (stav práce se sbírkami, využití sbírek ve výstavní  
a ediční činnosti, ochrana a uložení sbírek, personální 
zajištění práce se sbírkami) a přípravě semináře 
v Pardubicích; listopadové zasedání, které se konalo při 

příležitosti mezinárodního semináře „Česká a slovenská 
numismatika po deseti letech“ se soustředilo především 
k otázkám legislativní ochrany nálezů mincí. 
 
Komise zoologůKomise zoologůKomise zoologůKomise zoologů    
(předseda: Ing. Ivo Rus) 
 
Komise pro muzejní managementKomise pro muzejní managementKomise pro muzejní managementKomise pro muzejní management    
(předsedkyně: PhDr. Helena Koenigsmarková) 
 
Komise pro lidové stavitelstvíKomise pro lidové stavitelstvíKomise pro lidové stavitelstvíKomise pro lidové stavitelství    
(předseda: PhDr. Luboš Smolík) 
Zasedání: Hlavní akcí komise v uplynulém roce byl semi-
nář, který spoluorganizovalo Kolegium muzeí v přírodě 
(Sedlčany 12.-13. března 2003). Hlavní téma setkání se 
věnovalo ediční činnosti komise a aktuálním informacím 
z muzeí v přírodě v ČR. Zároveň byly naznačeny okruhy 
problémů, jimž by se měla v budoucnu věnovat pozornost 
(prezentace skanzenů v cestovním ruchu; aktivní meto-
dická role VMP v Rožnově pod Radhoštěm; záchrana pů-
vodních druhů stromů, dřevin a rostlin, náměty odbor-
ných seminářů). Podzimní setkání se uskutečnilo v rámci 
rožnovského semináře „Role duchovních v počátcích ná-
rodopisného a vlastivědného bádání“ (1.-2.10.2003). 
 
Komise pro militáriaKomise pro militáriaKomise pro militáriaKomise pro militária    
(předseda: PhDr. Ladislav Čepička) 
 
Komise pro práci sKomise pro práci sKomise pro práci sKomise pro práci s    veřejnostíveřejnostíveřejnostíveřejností    
(předseda: Mgr. Pavel Holman) 
 
Pracovní skupina pro muzejní pedagogikuPracovní skupina pro muzejní pedagogikuPracovní skupina pro muzejní pedagogikuPracovní skupina pro muzejní pedagogiku    
(předseda: PhDr. Michal Stehlík ) 
Zasedání: skupina se ustavila 28.4. v prostorách AMG 
v Praze a její existenci potvrdila exekutiva AMG v září 
2003. 
 
Komise pro výpočetní teKomise pro výpočetní teKomise pro výpočetní teKomise pro výpočetní technikuchnikuchnikuchniku    
(předsedkyně: Ing. Radka Durmonová) 
 
Komise muzeologickáKomise muzeologickáKomise muzeologickáKomise muzeologická    
(předseda: PhDr. Petr Vojtal) 
 

KKKKolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové olegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové olegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové olegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové     
a bratří Čapkůa bratří Čapkůa bratří Čapkůa bratří Čapků    
(předseda: PhDr. Vlastimil Havlík) 
Zasedání: 15.4. v Muzeu Boženy Němcové, kdy proběhla 
diskuse o dění v AMG, v jednotlivých muzeích a možnost 
společné propagace muzeí v kraji; 24.6. v Jičíně, kdy pro-
jednávali zejména problematiku standardů a 7.10. ve 
Dvoře Králové nad Labem a diskutovali dění v AMG a v 
jednotlivých muzeích. 
 
Kolegium muzeí královských městKolegium muzeí královských městKolegium muzeí královských městKolegium muzeí královských měst    
(předsedkyně: RNDr. Miroslava Šandová) 
Zasedání: 7.2. v Rokycanech, kdy rokovali zejména o ak-
tuální problematice standardů a o situaci v evidenci sbí-
rek a provádění změn v CES. Další zasedání proběhlo  

20. listopadu v Litoměřicích, kdy diskutovali o dalším 
směřování kolegia, návrhu zákona o archivnictví a situaci 
v členských muzeí ve vztahu k novým zřizovatelům. 
    
Kolegium muzeí v příroděKolegium muzeí v příroděKolegium muzeí v příroděKolegium muzeí v přírodě    
(předseda: PhDr. Dalibor Hobl) 
Zasedání: společné jednání s Komisí lidového stavitelství 
12.-13.3., kdy bylo probíráno zejména dění v jednotlivých 
muzeích v přírodě a dále možnost případných edičních 
aktivit v rámci oboru. 
 
Kolegium muzeí severovýchodní Moravy a SlezskaKolegium muzeí severovýchodní Moravy a SlezskaKolegium muzeí severovýchodní Moravy a SlezskaKolegium muzeí severovýchodní Moravy a Slezska    
(předsedkyně: Mgr. Hana Garncarzová) 
Zasedání společně s Moravskoslezskou krajskou sekcí 
22.8. (viz) 
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Kolegium jihočeských muzeí Kolegium jihočeských muzeí Kolegium jihočeských muzeí Kolegium jihočeských muzeí     
(předsedkyně: PhDr. Nora Jelínková) 
 
Kolegium jihomoravských muzeí Kolegium jihomoravských muzeí Kolegium jihomoravských muzeí Kolegium jihomoravských muzeí     
(předseda: Ing. Jaroslav Martínek) 
    

Kolegium muzeí horního Pojizeří Kolegium muzeí horního Pojizeří Kolegium muzeí horního Pojizeří Kolegium muzeí horního Pojizeří     
(předseda: PhDr. Miroslav Cogan) 
 

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech Kolegium muzeí jihovýchodních Čech Kolegium muzeí jihovýchodních Čech Kolegium muzeí jihovýchodních Čech     
(předseda: Petr Pech) 
 

Kolegium muzeí Prácheňska Kolegium muzeí Prácheňska Kolegium muzeí Prácheňska Kolegium muzeí Prácheňska     
(předsedkyně: Jitka Velková) 
 

Kolegium muzeí severovýchodních ČechKolegium muzeí severovýchodních ČechKolegium muzeí severovýchodních ČechKolegium muzeí severovýchodních Čech    
(předsedkyně: Mgr. Zita Zemanová) 
 

Kolegium pobeskydských muzeíKolegium pobeskydských muzeíKolegium pobeskydských muzeíKolegium pobeskydských muzeí    
(předsedkyně: PhDr. Ivo Otáhal) 
 

Kolegium středomoravských muzeíKolegium středomoravských muzeíKolegium středomoravských muzeíKolegium středomoravských muzeí    
(PhDr. František Hýbl) 
    

Kolegium šumavských muzeí Kolegium šumavských muzeí Kolegium šumavských muzeí Kolegium šumavských muzeí     
(PhDr. Zuzana Polanská) 
    

Kolegium středočeskýKolegium středočeskýKolegium středočeskýKolegium středočeských muzeí ch muzeí ch muzeí ch muzeí –––– východ  východ  východ  východ     
(Mgr. Jan Vinduška) 
 

Kolegium středočeských muzeí Kolegium středočeských muzeí Kolegium středočeských muzeí Kolegium středočeských muzeí –––– západ  západ  západ  západ     
Mgr. František Povolný) 
 

Kolegium galerií Kolegium galerií Kolegium galerií Kolegium galerií     
(PhDr. Alica Štefančíková) 
 

Kolegium okresních muzeí Kolegium okresních muzeí Kolegium okresních muzeí Kolegium okresních muzeí     
(PhDr. Bedřich Štauber) 
 

Kolegium krajských muzeí Kolegium krajských muzeí Kolegium krajských muzeí Kolegium krajských muzeí     
(Mgr. Alois Čvančara) 

D. Hospodaření AMG v roce 2003D. Hospodaření AMG v roce 2003D. Hospodaření AMG v roce 2003D. Hospodaření AMG v roce 2003    

AMG je právnická osoba nezaložená za účelem podnikání. Jako občanské sdružení je registrováno Ministerstvem vnitra 
ČR (č. reg. VSP/1-971/90-R), IČO 61383716, bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. ú. 2233905-504/0600. Úč-
tuje v soustavě jednoduchého účetnictví.  

E. Přehled hospodaření AMG v roce 2003E. Přehled hospodaření AMG v roce 2003E. Přehled hospodaření AMG v roce 2003E. Přehled hospodaření AMG v roce 2003    

 ČinnostČinnostČinnostČinnost    ZakázkaZakázkaZakázkaZakázka    CelkemCelkemCelkemCelkem    AMGAMGAMGAMG    MK ČRMK ČRMK ČRMK ČR    OSFOSFOSFOSF    ČNFBČNFBČNFBČNFB    
   k 31.12.2003 k 31.12.2003 k 31.12.2003 k 31.12.2003 k 31.12.2003 

Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy                                                            
        Příjmy nedaňové Příjmy nedaňové Příjmy nedaňové Příjmy nedaňové                                             
  Převod z roku 2002  364 824,01 Kč   325 568,11 Kč   - Kč  - 22 744,10 Kč   62 000,00 Kč  
  Členské příspěvky AMG  1 019 250,00 Kč   1 019 250,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Úrok u běžného účtu  666,51 Kč   666,51 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Granty a dotace  1 585 069,30 Kč   90 000,00 Kč   995 000,00 Kč   500 069,30 Kč   - Kč  
  Dobropis  14 953,70 Kč   14 953,70 Kč  - Kč - Kč - Kč 
         
  Prodej publikací  5 180,00 Kč   5 180,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Úrok z revolvingového vkladu  1 196,67 Kč   1 196,67 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
         
  Celkem  2 991 140,19 Kč   1 456 814,99 Kč   995 000,00 Kč   477 325,20 Kč   62 000,00 Kč  
         
        Příjmy daňové Příjmy daňové Příjmy daňové Příjmy daňové                                             
  Příjmy z reklamy  231 000,00 Kč   231 000,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
         
      
  Gloria musaealis  38 400,00 Kč   38 400,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Kolokvium  33 480,00 Kč   33 480,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Sněm  26 800,00 Kč   26 800,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Škola muzejní propedeutiky  49 700,00 Kč   49 700,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
         
  Celkem účastnické poplatky  148 380,00 Kč   148 380,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
         
  Celkem příjmy daňové  379 380,00 Kč   379 380,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
         
  Celkem příjmy v roce 2003Celkem příjmy v roce 2003Celkem příjmy v roce 2003Celkem příjmy v roce 2003     3 370 520,19 Kč  3 370 520,19 Kč  3 370 520,19 Kč  3 370 520,19 Kč      1 836 194,99 Kč  1 836 194,99 Kč  1 836 194,99 Kč  1 836 194,99 Kč      995 000,00 Kč  995 000,00 Kč  995 000,00 Kč  995 000,00 Kč      477 325,20 Kč  477 325,20 Kč  477 325,20 Kč  477 325,20 Kč      62 000,00 Kč  62 000,00 Kč  62 000,00 Kč  62 000,00 Kč     
         

Účastnické poplatky Účastnické poplatky Účastnické poplatky Účastnické poplatky   
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Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje                                                     
        Projekt Muzea a profesionalita Projekt Muzea a profesionalita Projekt Muzea a profesionalita Projekt Muzea a profesionalita                                             
         
 StandardyStandardyStandardyStandardy                 
  Kolokvium - legislativa  93 289,20 Kč   59 866,60 Kč   29 732,60 Kč   3 690,00 Kč   - Kč  
  Sborník - standardy  52 548,30 Kč   - Kč   - Kč   52 548,30 Kč   - Kč  
  Cestovné  7 151,10 Kč   - Kč   2 322,00 Kč   4 829,10 Kč   - Kč  
         
  Celkem  152 988,60 Kč   59 866,60 Kč   32 054,60 Kč   61 067,40 Kč   - Kč  
         
 Mezinárodní konference Mezinárodní konference Mezinárodní konference Mezinárodní konference        
  Překlady  2 980,00 Kč   - Kč   2 980,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Sborník  109 894,50 Kč   - Kč   109 672,50 Kč   222,00 Kč   - Kč  
  Kancelářské potřeby  8 055,20 Kč   - Kč   - Kč   8 055,20 Kč   - Kč  
  Poštovné  128,00 Kč   - Kč   128,00 Kč   - Kč   - Kč  
         
  Celkem  121 057,70 Kč   - Kč   112 780,50 Kč   8 277,20 Kč   - Kč  
         
 Škola muzejní propedeutiky Škola muzejní propedeutiky Škola muzejní propedeutiky Škola muzejní propedeutiky        
  Vydání učebních textů  32 904,00 Kč   - Kč   2 904,00 Kč   30 000,00 Kč   - Kč  
  Cestovné lektorů  6 424,60 Kč   - Kč   6 424,60 Kč   - Kč   - Kč  
  Honoráře lektorů  53 550,00 Kč   - Kč   - Kč   53 550,00 Kč   - Kč  
  Nájem prostor  35 000,00 Kč   - Kč   35 000,00 Kč   - Kč   - Kč  
         
  Celkem  127 878,60 Kč   - Kč   44 328,60 Kč   83 550,00 Kč   - Kč  
         
      
  Cestovné  1 418,00 Kč   - Kč   1 054,00 Kč   364,00 Kč   - Kč  
  Poštovné  5 334,60 Kč   - Kč   - Kč   5 334,60 Kč   - Kč  
  Služby  52 460,90 Kč   - Kč   48 860,90 Kč   3 600,00 Kč   - Kč  
  Logistika  35 000,00 Kč   - Kč   - Kč   35 000,00 Kč   - Kč  
  Různé  37 187,00 Kč   35 957,00 Kč   - Kč   1 230,00 Kč   - Kč  
  Ceny  90 000,00 Kč   45 000,00 Kč   45 000,00 Kč   - Kč   - Kč  
         
  Celkem  221 400,50 Kč   80 957,00 Kč   94 914,90 Kč   45 528,60 Kč   - Kč  
         

Gloria musaealis Gloria musaealis Gloria musaealis Gloria musaealis   

        Ostatní grantové projekty MK ČR Ostatní grantové projekty MK ČR Ostatní grantové projekty MK ČR Ostatní grantové projekty MK ČR                                             
 Ediční činnostEdiční činnostEdiční činnostEdiční činnost           
  Věstník AMG - tisk  71 778,20 Kč   - Kč   71 778,20 Kč   - Kč   - Kč  
  Sborník z 11. ČSB setkání  93 745,10 Kč   - Kč   31 745,10 Kč   - Kč   62 000,00 Kč  
  Distribuce a poštovné  48 558,70 Kč   - Kč   46 184,10 Kč   2 374,60 Kč   - Kč  
         
 Komise a členové        
  KKRP  30 000,00 Kč   - Kč   30 000,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Lidové stavitelství  14 000,00 Kč   - Kč   14 000,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Etnografická  21 350,00 Kč   - Kč   21 350,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Práce s veřejností  8 972,50 Kč   - Kč   8 972,50 Kč   - Kč   - Kč  
         
  Celkem  288 404,50 Kč   - Kč   224 029,90 Kč   2 374,60 Kč   62 000,00 Kč  
         
 Semináře a konference Semináře a konference Semináře a konference Semináře a konference        
      
  Botanická  1 734,00 Kč   - Kč   1 734,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Geologická  9 000,00 Kč   - Kč   9 000,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Archeologická  5 000,00 Kč   - Kč   5 000,00 Kč   - Kč   - Kč  
  KKRP  90 000,00 Kč   90 000,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Numismatická  5 345,00 Kč   - Kč   5 345,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Zoologická  5 974,30 Kč   - Kč   5 974,30 Kč   - Kč   - Kč  
  Knihovnická  10 000,00 Kč   - Kč   10 000,00 Kč   - Kč   - Kč  
         
  VII. Sněm AMG  72 895,50 Kč   47 732,90 Kč   25 162,60 Kč   - Kč   - Kč  
         
  Celkem  199 948,80 Kč   137 732,90 Kč   62 215,90 Kč   - Kč   - Kč  
         

Semináře oborových komisí   
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 Tvorba oborových databází Tvorba oborových databází Tvorba oborových databází Tvorba oborových databází        
  Bezpečnostní rizika  10 119,90 Kč   - Kč   10 119,90 Kč   - Kč   - Kč  
  Průzkum tradičních řemesel  5 000,00 Kč   - Kč   5 000,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Celkem  15 119,90 Kč   - Kč   15 119,90 Kč   - Kč   - Kč  
         
 DemusDemusDemusDemus           
  Tvorba oborových tesaurů  12 250,00 Kč   - Kč   12 250,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Celkem  12 250,00 Kč   - Kč   12 250,00 Kč   - Kč   - Kč  
         
 Výstavní činnost Výstavní činnost Výstavní činnost Výstavní činnost        
  Cestovné  10 162,00 Kč   10 162,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Regiontour 2003  41 841,00 Kč   41 841,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
         
 Utopené dědictví        
  Výstavní fundus  48 092,40 Kč   - Kč   - Kč   48 092,40 Kč   - Kč  
  Výroba fotografií na panelech  76 955,60 Kč   - Kč   - Kč   76 955,60 Kč   - Kč  
  Překlady  5 950,00 Kč   - Kč   5 950,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Výroba upomínkových předmětů  19 398,00 Kč   - Kč   19 398,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Tiskovina  13 650,00 Kč   - Kč   - Kč   13 650,00 Kč   - Kč  
  Doprava  5 346,00 Kč   - Kč   5 346,00 Kč   - Kč   - Kč  
         
 Nostalgia Expo        
  Stavba stánku  7 133,50 Kč   - Kč   7 133,50 Kč   - Kč   - Kč  
  Cestovné  10 760,50 Kč   10 760,50 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
         
 Regiontour 2004        
  Výstavní plocha  222 750,00 Kč   165 000,00 Kč   57 750,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Registrace vystavovatele  26 750,00 Kč   - Kč   26 750,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Energie  27 745,30 Kč   - Kč   27 745,30 Kč   - Kč   - Kč  
  Zápis v katalogu  13 493,20 Kč   - Kč   13 493,20 Kč   - Kč   - Kč  
  Stavba stánku  105 111,50 Kč   - Kč   105 111,50 Kč   - Kč   - Kč  
  Cestovné  400,00 Kč   - Kč   400,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Celkem  635 539,00 Kč   227 763,50 Kč   269 077,50 Kč   138 698,00 Kč   - Kč  
         
 Server muzeí a galerií Server muzeí a galerií Server muzeí a galerií Server muzeí a galerií        
  IT služby  72 000,00 Kč   - Kč   72 000,00 Kč   - Kč   - Kč  
  nájem prostoru a domén  21 588,00 Kč   - Kč   21 588,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Celkem  93 588,00 Kč   - Kč   93 588,00 Kč   - Kč   - Kč  
         
        Provozní náklady Provozní náklady Provozní náklady Provozní náklady                                             
  Osobní náklady  614 740,00 Kč   614 740,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Cestovné  63 635,10 Kč   49 747,10 Kč   - Kč   13 888,00 Kč   - Kč  
  Činnost komisí  1 000,00 Kč   1 000,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Nájemné  138 120,00 Kč   103 134,80 Kč   4 840,20 Kč   30 145,00 Kč   - Kč  
  Rekonstrukce prostor  21 530,00 Kč   21 530,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Energie a pojistné  40 714,40 Kč   31 829,40 Kč   - Kč   8 885,00 Kč   - Kč  
  Poplatky za vedení účtu  7 979,30 Kč   7 979,30 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Kancelářské potřeby  14 227,40 Kč   14 227,40 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Poštovné  11 900,60 Kč   11 900,60 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Telefon  108 068,20 Kč   84 482,20 Kč   - Kč   23 586,00 Kč   - Kč  
  Služby  29 590,00 Kč   23 132,00 Kč   - Kč   6 458,00 Kč   - Kč  
  Různé  7 986,90 Kč   7 986,90 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Hardware  60 300,00 Kč   60 300,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Literatura a software  19 288,70 Kč   19 288,70 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Nábytek  22 191,60 Kč   22 191,60 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Spotřební materiál  3 798,00 Kč   3 798,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Daň z revolvingového úroku  167,00 Kč   167,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Licenční smlouva s OSA  22 000,00 Kč   22 000,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Příspěvek UZS  35 000,00 Kč   35 000,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
  Modrý štít  8 200,00 Kč   - Kč   8 200,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Cultivate  21 600,00 Kč   - Kč   21 600,00 Kč   - Kč   - Kč  
  Celkem  1 252 037,20 Kč   1 134 435,00 Kč   34 640,20 Kč   82 962,00 Kč   - Kč  
                Celkem výdajeCelkem výdajeCelkem výdajeCelkem výdaje     3 120 212,80 Kč  3 120 212,80 Kč  3 120 212,80 Kč  3 120 212,80 Kč      1 640 755,00 Kč  1 640 755,00 Kč  1 640 755,00 Kč  1 640 755,00 Kč      995 000,00 Kč  995 000,00 Kč  995 000,00 Kč  995 000,00 Kč      422 457,80 Kč  422 457,80 Kč  422 457,80 Kč  422 457,80 Kč      62 000,00 Kč  62 000,00 Kč  62 000,00 Kč  62 000,00 Kč     
    Rozdíl  250 307,39 Kč   195 439,99 Kč   - Kč   54 867,40 Kč   - Kč  
         
  Základní jmění AMG  100 000,00 Kč   - Kč   - Kč   - Kč   - Kč  
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Vyúčtování veřejné sbírkyVyúčtování veřejné sbírkyVyúčtování veřejné sbírkyVyúčtování veřejné sbírky     
Hrubý výtěžek sbírky 445 662,27 Kč445 662,27 Kč445 662,27 Kč445 662,27 Kč    
Náklady spojené se sbírkou (poplatky za vedení účtu) ----3.963,22 Kč3.963,22 Kč3.963,22 Kč3.963,22 Kč    
  
Čistý výtěžek sbírky 441 699,05 Kč441 699,05 Kč441 699,05 Kč441 699,05 Kč    
  
Použití čistého výtěžku sbírky: 407 000,407 000,407 000,407 000,-------- Kč Kč Kč Kč    

- Sml. 11/2003 – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 107 000,-- Kč 
- Sml. 10/2003 – Národní technické muzeum 100 000,-- Kč 

- Sml. 09/2003 – Galerie hlavního města Prahy 200 000,-- Kč 
  
Zbývá k dalšímu použití 34 699,05 Kč34 699,05 Kč34 699,05 Kč34 699,05 Kč    
Náklady spojené se sbírkou tvoří 0,89% hrubého výtěžku sbírky.  

F. Členské příspěvky AMG v roce 2003F. Členské příspěvky AMG v roce 2003F. Členské příspěvky AMG v roce 2003F. Členské příspěvky AMG v roce 2003    

               Dle Stanov AMG se na kolektivní a individuální členy vztahuje povinnost platit členské příspěvky, které jsou od-
stupňovány dle klíče do pěti kategorií. Jejich výši schvaluje každoročně senát AMG. K 15. květnu 2004 dluží 8 řádných 
členů AMG příspěvky za roky 2002 a 2003 v celkové výši 26.000 Kč a 9 individuálních členů v celkové výši 4.500 Kč. 

KategorieKategorieKategorieKategorie    Výše příspěvkůVýše příspěvkůVýše příspěvkůVýše příspěvků    Počet členůPočet členůPočet členůPočet členů    Ideální výnos v KčIdeální výnos v KčIdeální výnos v KčIdeální výnos v Kč    

I. (muzea nad 70 zaměstnanců) 20.000 Kč 14 280.000 Kč 

II. (26-70 zaměstnanců) 8.000 Kč 36 288.000 Kč 

III. (11-25 zaměstnanců) 4.500 Kč 52 234.000 Kč 

IV. (do 10 zaměstnanců) 1.500 Kč 126 189.000 Kč 

individuální členové 300 Kč 33 9.900 Kč 

CelkemCelkemCelkemCelkem      1.000.900 Kč1.000.900 Kč1.000.900 Kč1.000.900 Kč    

G. Ostatní příjmy finančních prostředků AMG v roce 2003G. Ostatní příjmy finančních prostředků AMG v roce 2003G. Ostatní příjmy finančních prostředků AMG v roce 2003G. Ostatní příjmy finančních prostředků AMG v roce 2003    

Příjmy finančních prostředků AMG v roce 2003

Grant Česko-
německého fondu 

budoucnosti
2,02%

Účastnické poplatky - 
sněm
0,87%

Účastnické poplatky - 
kolokvium
1,09%

Účastnické poplatky - 
škola muzejní 
propedeutiky

1,62%

Prodej publikací
0,17%

Dotace MK ČR
32,43%

Grant OSF - Muzea 
a profesionalita

12,06%

Grant OSF - Povodně
4,24%

Příjmy z reklamy
7,53%

Dobropis
0,49%

Úrok z revolvingového 
vkladu
0,04%

Účastnické 
poplatky - GM

1,25%

Grant Magistrátu 
města Brna

2,93%

Úrok z běžného účtu
0,02%

Členské příspěvky 
2003

33,23%
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H. Užití finančních prostředků AMG v roce 2003H. Užití finančních prostředků AMG v roce 2003H. Užití finančních prostředků AMG v roce 2003H. Užití finančních prostředků AMG v roce 2003    

Užití finančních prostředků AMG v roce 2003

Provozní náklady
40,13%

Server muzeí a 
galerií
3,00%

Výstavní činnost
20,37%

DEMUS
0,39%

Tvorba oborových 
databází
0,48%

Semináře a 
konference

6,41%

Ediční činnost
9,24%

Gloria musaealis
7,10%

Škola muzejní 
propedeutiky

4,10%

Mezinárodní 
konference - 

sborník
3,88%

Standardy
4,90%

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií za rok 2003 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií za rok 2003 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií za rok 2003 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií za rok 2003     
byla schválena senátem AMG dne 12. května 2004. 

 
Zpracovala Mgr. Dagmar Fialová 

 
Vydala Asociace muzeí a galerií ČR v roce 2004Vydala Asociace muzeí a galerií ČR v roce 2004Vydala Asociace muzeí a galerií ČR v roce 2004Vydala Asociace muzeí a galerií ČR v roce 2004    

Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1—Nové Město 
telefon: +420 224 210 037-9, fax: +420 224 210 047 

e-mail: amg@cz-museums.cz; http://www.cz-museums.cz 
 

IČ: 61383716, bankovní spojení GE Capital Bank Praha, č.ú 2233905-504/0600 
 

Náklad 500 ks. 
ISBN 80-86611-08-6. 



17 

Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2003Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2003Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2003Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2003    

 
 

Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 2. března 2004 
 
 
Stav pokladny k 1.1. 2003                                                                                                            4.087,30 Kč 
Stav bankovních účtů ke dni 1.1. 2003                                                                                      360.736,71 Kč 
- z toho stav revolvingového vkladu                                                                                             161.102,07 Kč 
 
Stav pokladny k 31.12.2003                                                                                                        18.157,40 Kč 
Stav bankovních účtů k 31.12.2003                                                                                           232.149,99 Kč 
- z toho stav revolvingového vkladu                                                                                             102.131,74 Kč 
 
Stav pokladny k 2.3.2004                                                                                                             6.491,90 Kč 
Stav bankovních účtů k 2.3.2004                                                                                                167.512,88 Kč 
- z toho stav revolvingového vkladu                                                                                             102.210,11 Kč 
 
 
Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni 2.3.2004 s výpisem. Nebyly zjištěny roz-
díly. Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky. Celkem proběhlo zaúčtování 728 položek účet-
ních dokladů. 
 
Inventarizace:Inventarizace:Inventarizace:Inventarizace:    
Na základě dohody RK s exekutivou bude provedena inventarizace majetku do 30. 6. 2004. Komisi jmenuje exekutiva a RK s tím, že 
její výsledky budou zahrnuty do nově připraveného zavedení podvojného účetnictví. Vydané vlastní tiskoviny budou členěny do tří 
kategorií  
– pro členy AMG 
– pro propagaci 
– pro prodej 
K rozdělení do jednotlivých kategorií pověřuje senát exekutivu. Pro prodej stanoví cenu výkonný ředitel, odsouhlasí exekutiva. 
 
Kontrola zaúčtování a výběru čl. příspěvků:Kontrola zaúčtování a výběru čl. příspěvků:Kontrola zaúčtování a výběru čl. příspěvků:Kontrola zaúčtování a výběru čl. příspěvků: 
K datu 2. března 2004 nebyly proplaceny příspěvky ve výši 38.000 Kč kolektivní a 3.600 Kč individuální. Nebyli zjištěni „chroničtí 
neplatiči“. RK doporučuje vyzvat neplatiče k úhradě. Předseda RK se zúčastňuje zasedání exekutivy a konstatuje, že v uplynulém 
období nezjistil závažné nedostatky s ohledem na dodržování stanov a jednacího řádu. Dne 6. 10. 2003 proběhla kontrola plnění 
usnesení VII. sněmu a zápis je přílohou této zprávy (odsouhlasen na VII. sněmu v Hradci Králové). 
Výše uvedené stavy pokladny a účtů k 2.3.2004 slouží současně jako výchozí stav k předání agendy  Anně Komárkové. 
 

Revizní komise AMG  
 
 

DatumDatumDatumDatum    Č. dokladu Č. dokladu Č. dokladu Č. dokladu     TextTextTextText    ČástkaČástkaČástkaČástka    
    
6.1.2003 2219/077 Mzdy – daň z příjmu 2.445,00 Kč 
12.2.2003 2319/001 Nájem I. Q. 2003 (dle smlouvy 2/2002) 34.530,00 Kč 
28.2.2003 Fa AMG 2301/004 2 ks adresář+poštovné 210,00 Kč 
6.3.2003 23P/020 Členský příspěvek Jiříkovská 300,00 Kč 
21.3.2003 RV 006001 přípis úroku 49,52 Kč 
14.4.2003 Bú 031010 členské příspěvky Pam. K. Čapka 1.500,00 Kč 
21.4.2003 23V/050 kancelářské potřeby 1.372,00 Kč 
9.5.2003 Fa 2311/028 tisk letáků GM 12.834,40 Kč 
26.6.2003 23V/089 cestovné Fialová Brno (výstava) 592,00 Kč 
31.7.2003 23V/113 honorář dr. Žalman – záloha 5.600,00 Kč 
24.9.2003 23V/132 překlad sborník 1.680,00 Kč 
31.10.2003 Záv. 2319/058 daně z honorářů 7.725,00 Kč 
28.11.2003 Fa AMG 2301/041 Muzeum umění Olomouc – škola MP 3.600,00 Kč 
19.12.2003 Fa 2311/116 Výroba a provedení výtv. návrhu 5.000,00 Kč 
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Asociace muzeí a galerií České republiky Asociace muzeí a galerií České republiky Asociace muzeí a galerií České republiky Asociace muzeí a galerií České republiky     
je občanské sdružení, působící od roku je občanské sdružení, působící od roku je občanské sdružení, působící od roku je občanské sdružení, působící od roku 

1990 jako profesní sdružení sbírkotvorných 1990 jako profesní sdružení sbírkotvorných 1990 jako profesní sdružení sbírkotvorných 1990 jako profesní sdružení sbírkotvorných 
insinsinsinstitucí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. titucí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. titucí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. titucí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
V současné době je jejím členem přes 230 V současné době je jejím členem přes 230 V současné době je jejím členem přes 230 V současné době je jejím členem přes 230 
institucí a přibližně 40 osob. Ve své činnostinstitucí a přibližně 40 osob. Ve své činnostinstitucí a přibližně 40 osob. Ve své činnostinstitucí a přibližně 40 osob. Ve své činnosti i i i 

se zaměřuje zejména na ediční činnost, se zaměřuje zejména na ediční činnost, se zaměřuje zejména na ediční činnost, se zaměřuje zejména na ediční činnost, 
pořádání konferencí a seminářů, tvorbu pořádání konferencí a seminářů, tvorbu pořádání konferencí a seminářů, tvorbu pořádání konferencí a seminářů, tvorbu 

oborových databází a vzdělávání muzejních oborových databází a vzdělávání muzejních oborových databází a vzdělávání muzejních oborových databází a vzdělávání muzejních 
pracovpracovpracovpracovníků. Spravuje internetové stránky na níků. Spravuje internetové stránky na níků. Spravuje internetové stránky na níků. Spravuje internetové stránky na 

adrese www.czadrese www.czadrese www.czadrese www.cz----museums.cz a společně museums.cz a společně museums.cz a společně museums.cz a společně     
s Ministerstvem kultury ČR každoročně s Ministerstvem kultury ČR každoročně s Ministerstvem kultury ČR každoročně s Ministerstvem kultury ČR každoročně 
vyhlašuje Národvyhlašuje Národvyhlašuje Národvyhlašuje Národní soutěž muzeí Gloria ní soutěž muzeí Gloria ní soutěž muzeí Gloria ní soutěž muzeí Gloria 

musaealis. Je realizátorem řady tématických musaealis. Je realizátorem řady tématických musaealis. Je realizátorem řady tématických musaealis. Je realizátorem řady tématických 
projektů v oblasti muzejnictví. Spolupracuje projektů v oblasti muzejnictví. Spolupracuje projektů v oblasti muzejnictví. Spolupracuje projektů v oblasti muzejnictví. Spolupracuje 
se zahraničními se zahraničními se zahraničními se zahraničními sdruženími muzeí, zejména sdruženími muzeí, zejména sdruženími muzeí, zejména sdruženími muzeí, zejména 
s evropskou asociací národních muzejních s evropskou asociací národních muzejních s evropskou asociací národních muzejních s evropskou asociací národních muzejních 

sdružení (The Network of European sdružení (The Network of European sdružení (The Network of European sdružení (The Network of European 
Museums OrganizationMuseums OrganizationMuseums OrganizationMuseums Organization————NEMO) NEMO) NEMO) NEMO) a Zväzom a Zväzom a Zväzom a Zväzom 

múzeí na Slovensku. múzeí na Slovensku. múzeí na Slovensku. múzeí na Slovensku.     
Je členem Českého komitétu Modrý štít Je členem Českého komitétu Modrý štít Je členem Českého komitétu Modrý štít Je členem Českého komitétu Modrý štít     
a spolupracuje s národními sdruženími a spolupracuje s národními sdruženími a spolupracuje s národními sdruženími a spolupracuje s národními sdruženími 

paměťových institucí paměťových institucí paměťových institucí paměťových institucí v ČR.v ČR.v ČR.v ČR.    


