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Milé kolegyně, milí kolegové,

dostáváte do rukou výroční zprávu, která si klade 
za úkol přinést základní a zásadní informace o činnosti 
AMG ve dvacátém třetím roce její existence, tedy v roce 
2013. Uplynulý rok přinesl řadu důležitých událostí a ně-
kolik změn. 

Bezpochyby nejvýznamnější událostí roku 2013, 
kterou AMG ve spolupráci s dalšími institucemi v tomto 
roce připravila, se stala mezinárodní konference „Mu-
zeum a změna IV / The Museum and Change IV“, která 
se konala v prostorách Nové budovy Národního muzea 
v Praze na počátku listopadu 2013. Dlouhodobá a pečli-
vá příprava konference za účasti širokého spektra osob-
ností z několika muzejních i vysokoškolských institucí se 
vyplatila, konference se setkala se širokým a pozitivním 
ohlasem domácích i zahraničních účastníků. Úspěšně 
pokračovaly i dlouholeté a pravidelně se opakující ak-
tivity a kampaně AMG, jejichž cílem je zejména zpopu-
larizovat celý obor muzejnictví jak mezi veřejností, tak 
i v médiích, ale zároveň poskytnout muzeím možnost 
porovnat vzájemně své výstupy a prezentace, načerpat 
nové poznatky a zkušenosti a ty své naopak nabídnout 
kolegům z jiných muzejních institucí. Národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis dospěla již ke svému XI. roč-
níku a opět přinesla řadu kvalitních projektů ve všech 
třech vyhlášených kategoriích. Tradičním vyvrcholením 
soutěže se stalo slavnostní vyhlášení vítězů, tentokrát 
proběhnuvší v prostorách Národního muzea – Českého 
muzea hudby. Potěšující je jak stále se zvyšující počet 
přihlášek do soutěže, tak i rostoucí zájem o účast na zá-
věrečném slavnostním večeru.

Spolupráce s AMG na přípravě a organizačním zajiš-
tění slavnostního zahájení Festivalu muzejních nocí se 
ujal v roce 2013 Jihočeský kraj a jím zřizované Muzeum 
Jindřichohradecka a město Jindřichův Hradec. Opět se 
osvědčilo spojení této oficiální akce s Jindřichohradec-
kou muzejní nocí určenou pro širokou veřejnost. Vyso-
kou účastí se vyznačovala i prezentace vítězných projek-
tů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012. Také 
vlastní průběh festivalu s neustále rostoucím počtem 
přihlášených míst a muzeí naznačil, že o jeho budouc-
nost nemusíme mít obavy.

Zabrousíme-li na pole muzejní statistiky, nesmíme 
opomenout projekt Benchmarking muzeí, jenž funguje 
na základě dlouhodobé spolupráce AMG a NIPOS již od 
roku 2009, jako jeden z důležitých nástrojů při evalua-
ci činnosti muzeí a jejich směřování k vyšší výkonnos-
ti a efektivitě. V současné době je projekt určen pro 
muzea zřizovaná územními samosprávnými celky, což 
představuje 73 % všech registrovaných muzeí v ČR. Nej-
bližším úkolem je rozšíření počtu institucí, které jsou do 
projektu zapojeny, a v budoucnu se také předpokládá, 

že se benchmarking postupně rozšíří i na další typy mu-
zeí. S benchmarkingem a statistikou úzce souvisí připra-
vovaný návrh systému registrace muzeí, při jehož tvorbě 
a prosazování hraje AMG rozhodující úlohu.

Potěšitelným jevem je rovněž skutečnost, že se ne-
snižuje zájem muzejníků o základní ani nástavbový kurs 
Školy muzejní propedeutiky, což mj. vyplývá z perma-
nentně probíhající generační výměny v celém oboru 
i v jednotlivých institucích. O kvalitě výuky i lektorů 
svědčí také fakt, že mezi studenty se vyskytuje řada za-
městnanců zřizovatelských institucí.

Vstoupíme-li do legislativní oblasti, je nutno říci, že 
zejména z důvodů politické krize vrcholící předčasnými 
parlamentními volbami a vlekoucím se sestavováním 
nové vlády byl pozdržen proces přípravy novelizace zá-
kona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 
(popř. zcela nového zákona pro tuto oblast) včetně sou-
visejících předpisů. Ani další připravované legislativní 
normy, zejména zákon o památkovém fondu, příliš ve 
svém vývoji nepokročily. Předmětem diskusí a polemik 
a také jednání všech Orgánů AMG se tak stal především 
zákon č. 428/2012, Sb.,  o  majetkovém vyrovnání s círk-
vemi a náboženskými společnostmi, a nový Občanský 
zákoník.

Jako pozitivní jev vnímám konsolidaci poměrů 
a uklidnění nálady uvnitř AMG, rozbouřené po X. Sně-
mu AMG v roce 2013. Netrpím samozřejmě přehnanými 
iluzemi v tom směru, že by všichni smýšleli stejně a po-
suzovali složení i činnost vedoucích orgánů AMG a pře-
devším exekutivy vždy pozitivně. Na druhé straně však 
řada úspěšných kroků a rozsáhlé aktivity těchto orgánů 
i jednotlivých kolegyň a kolegů, kteří v nich pracují, pře-
svědčila, jak věřím, mnohé z těch, kteří novému vedení 
AMG a jeho programu zprvu nevěřili. Zažehnáno je snad 
i nebezpečí rozpadu či rozdělení AMG, které se v období 
sněmu zdálo být poměrně aktuálním. Na tomto místě 
bych rád zopakoval to, co jsem konstatoval již v loňském 
úvodníku a o čem jsem přesvědčen: o všem je možné 
a zároveň nezbytné diskutovat, existuje spousta mož-
ností a příležitostí ke vzájemné, přímé, korektní a slušné 
konfrontaci.

A ještě douška na závěr: chtěl bych poděkovat všem 
členům Exekutivy AMG za jejich pozitivní přístup k úko-
lům, které před ně byly kladeny, i když mnozí z nich – 
a snad zde neprozradím žádné tajemství – byli překva-
pení rozsahem a intenzitou práce, která na ně čekala. 
Stejně tak bych rád ocenil vstřícnost členů Senátu AMG 
a rozsah i pestrost aktivit, které vyvíjí velká část odbor-
ných Komisí AMG a pracovních skupin. Právě v tomto 
faktu vidím záruku toho, že AMG bude v nejbližších le-
tech fungovat ke spokojenosti své členské základny.

 Luděk Beneš

Slovo předsedy Asociace muzeí a galerií ČR



1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR

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 založe-
na dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od 
1. ledna 2014 dojde v souvislosti se změnou legislativy 
danou přijetím nového Občanského zákoníku ke změ-
nám a AMG se nově stane spolkem.

Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí 
a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví 
a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích i galeriích; hájí 
společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, 
v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM. 

Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (Stanovy 
AMG, § 2):
1. Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpra-

vě právních norem a navrhování nových právních 
norem, které ovlivňují odborné, ekonomické i práv-
ní postavení muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako 
celku.

2. Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním 
samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům mu-
zeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzic-
kým osobám.

3. Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení 
nebo konkursů vypisovaných zřizovateli muzeí a gale-
rií.

4. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů 
v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom s odbor-

nými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje.
5. Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání 

pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává kon-
takty mezi odbornými pracovníky.

6. Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává od-
borné služby pro své členy, nebo tak činí na vyžádání 
pro jiné subjekty.

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

8. Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smír-
čího řízení.

9. Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým 
členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní nouze.

10. Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí 
a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti.

11. Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzem-
sku i v zahraničí se zřetelem k oboru muzejnictví:

12. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou čin-
nost.

13. Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje re-
šeršní služby z vytvořených databank. 

14. Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technic-
kých a společenských věd.

15. Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
16. Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce.
17. Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce 

včetně lektorských činností.

2. Koncepční činnost
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Plán činnosti AMG na rok 2013 definoval několik 
základních oblastí koncepční činnosti AMG. Oblast Defi-
nování souboru profesních a etických standardů a vznik 
Národního registračního systému muzeí a galerií je úzce 
provázána s další oblastí činnosti, a to Statistikou.

Statistické sledování
oboru muzejnictví  
a registrační systém muzeí v ČR

V roce 2013 se k jednání několikrát sešla pracovní 
skupina pro muzejní statistiku při AMG. Podrobný me-
todický materiál k vyplnění ročního statistického výkazu 
V-Kult za rok 2012 s příklady z praxe byl zpracován a vy-
věšen na webových stránkách AMG (také NIPOS). Pra-
covní skupina se zabývala rovněž indikátory pro statis-
tické hodnocení kultury v rámci projektu Benchmarking, 
jakož i úpravou dotazníku V-kult pro rok 2014. Zástupci 
Krajských sekcí AMG byli na základě jednání Senátu 

AMG a následného setkání s Exekutivou AMG dne 
22. dubna 2013 vyzváni k zasílání připomínek či doplně-
ní k Metodickým vysvětlivkám k ročnímu statistickému 
výkazu V-Kult za rok 2012. Pracovní skupina připravila 
i verzi metodických vysvětlivek k výkazu za rok 2013, ve 
kterém jsou oproti roku 2012 dílčí změny. Došlo rovněž 
k zpřesnění některých položek a termínů ve výkazu. Ze 
srovnání údajů z dotazníků V-kult a výročních zpráv bylo 
zjištěno, že u některých institucí si zde uvedené eko-
nomické údaje neodpovídají, a bude zřejmě nutné do 
komentáře k dotazníku napříště podrobněji rozpracovat 
právě ekonomické ukazatele. 

V návaznosti na problém muzejní statistiky se pra-
covní skupina zabývala také aktuální otázkou registrace 
či akreditace muzeí a galerií v České republice. Zabýva-
la se druhy standardů, jejich měřením a stupni regist-
race. Pilířem systému by se mohl stát dotazník V-Kult 
a z něj získávaná data, také benchmarking muzeí a z něj 
získávaná data pro vlastní srovnávání muzeí a nově 



standardizovaná podoba výročních zpráv muzeí (měla 
by být vytvořena metodika jako minimální standard po-
doby výročních zpráv). 

Vedoucí pracovní skupiny pro muzejní statistiku při 
AMG PhDr. František Šebek připravuje materiál k re-
gistraci muzeí a ke stanovení standardů muzejní prá-
ce. S uvedeným materiálem by měli být všichni čle-
nové AMG včas seznámeni a budou mít možnost jej 
připomínkovat. Návrh vychází z již probíhajícího projek-
tu Benchmarking i ze stávajících dotazníků V-Kult, které 
umožňují vyhledat, srovnat a stanovit potřebná kritéria 
a základní standardy i jejich kategorizaci. Materiál rea-
guje především na projekt Efektivní metodiky podpory 
malých a středních subjektů sektoru kultury v prostře-
dí národní a evropské ekonomiky, který zpracovávala 
v rámci výzkumného projektu NAKI Vysoká škola ekono-
mická společně s NIPOS. Jeho výstupem měl být návrh 
na měření efektivity činnosti muzeí především pomocí 
poměru mezi příspěvkem od zřizovatele a počtem ná-
vštěvníků, což je velice zjednodušený a navíc zavádějí-
cí ukazatel. Nakonec za oblast muzejnictví na projektu 
spolupracoval právě PhDr. František Šebek. Na konci 
roku 2013 byl závěrečný materiál projektu hotov. Má 
240 stran s popisem stávající situace v kultuře a z toho 
vycházející doporučení. Pro oblast muzejnictví obsahu-
je doporučení tyto teze: 1. Statistická data jsou pouze 
jednou z metod; 2. Je třeba zavést registr muzeí (oddělit 
sbírkotvorné instituce od komerčních projektů a institu-
cí příbuzného typu, např. výstavních síní), je třeba zavést 
výkonnostní standardy a etické normy (ISO); 3. Nelze 
posuzovat jen výkony – jedním z ukazatelů je návštěv-
nost muzeí a náklady na provoz instituce (je třeba lépe 
vymezit mzdové náklady na okruhy činnosti muzeí, jak 
dlouho a co se dělalo; nyní chybí ve většině muzeí časo-
vé vymezení); je třeba dopracovat a vykazovat také ne-
měřitelné ukazatele (např. sjednocení podoby výročních 
zpráv muzeí).

AMG na počátku roku 2013 vypracovala a předala 
MK ČR (náměstkyni PhDr. Anně Matouškové) na zá-
kladě předchozích jednání své stanovisko ve věci za-
chování agendy muzejní statistiky a její důležitosti pro 
obor muzejnictví v souvislosti s přijetím Usnesení vlá-
dy č. 399/2012, týkající se přípravy úsporných opatření 
v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní 
správě, dle kterého měla přejít povinnost shromažďo-
vat a zpracovávat statistické údaje v oblasti kultury z NI-
POS na ČSÚ. 

PhDr. František Šebek oslovil Exekutivu AMG s žá-
dostí o zpracování připomínek k materiálu týkajícímu 
se mezinárodní statistiky muzeí (podklady byly předány 
zástupci NIPOS, resp. EGMUS). Dotazník včetně termi-
nologického upřesnění jednotlivých činností muzeí/ga-
lerií připravuje pracovní skupina pro muzejní statistiku 
při světové organizaci ISO – Mezinárodní organizace pro 
normalizaci, která vytváří mezinárodně závazné nor-
my a standardy pro různé oblasti a obory. Připomínky 
k normě ISO/NP 18641, která by měla sjednotit meziná-

rodní výkonnostní ukazatele práce muzejních institucí, 
bylo nutné připravit do konce května 2013. Připomínky 
k materiálu zaslala PhDr. Františku Šebkovi výkonná ře-
ditelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons). Snahou ISO 
je sjednotit, resp. vytvořit sledování muzejní statistiky 
na mezinárodní úrovni, přičemž takto již na celosvětové 
úrovni funguje v oboru knihovnictví. Práce na systému 
probíhá také ve spolupráci s ICOM za využití standardi-
zovaného dotazníku EGMUS, který je používán v rám-
ci EU od roku 1994. První přehled statistik práce mu-
zeí v Evropě na základě vyhodnocení získaných dat byl 
zveřejněn v roce 2004. Zástupcem ČR v ISO je Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; 
český zástupce v pracovní skupině ISO pro muzejní sta-
tistiku patrně chybí.

Analýza struktury sbírkových fondů 
muzeí ČR po 10 letech

Analýzu získaných dat z dotazníkového šetření AMG 
zpracuje studentka Univerzity Pardubice Šárka Rábová 
v rámci své bakalářské práce (garantem je PhDr. Franti-
šek Šebek). Vyhodnocení by mělo být k dispozici v roce 
2014.

Úloha regionálních a místních muzeí
Komise pro muzejní management AMG pořádala 

v minulých letech tematické workshopy pro menší mu-
zea. V prosinci roku 2013 uspořádala nejen pro malá 
muzea pracovní seminář na téma „Možnosti čerpání 
finančních prostředků pro muzea v novém programova-
cím období EU“. Seminář se konal v historickém interié-
ru Náprstkovy knihovny v Národním muzeu – Náprstko-
vě muzeu asijských, afrických a amerických kultur.

Na základě požadavku, jenž zazněl na jednání ně-
kterých Krajských sekcí AMG právě ze strany menších 
členských muzeí AMG, byla vytvořena grafická podoba 
označení členství organizace v Asociaci muzeí a galerií 
ČR. Banner mohou využít členské instituce AMG ke zvý-
raznění svého členství pro webové stránky muzea, další 
materiál k vytištění a vyvěšení ve svých prostorách.

Evidence a digitalizace sbírek 
muzejní povahy

Úkol znovu oživit pracovní skupinu AMG zabývající 
se systémem evidence sbírek a digitalizací sbírkového 
fondu a oslovit v této věci Krajské sekce AMG, odborné 
a oborové Komise AMG a celou členskou základu AMG, 
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na sebe vzala Mgr. Jitka Rychlíková. Ta zformulovala 
výzvu, která byla rozeslána do muzeí a galerií v ČR. Již 
v první fázi projevilo zájem o angažmá v pracovní skupi-
ně např. Národní technické muzeum (PhDr. Jan Novotný) 
a Muzeum hl. m. Prahy (PhDr. Zuzana Strnadová). První 
setkání pracovní skupiny AMG pro evidenci a digitaliza-
ci sbírek proběhlo 18. listopadu 2013 ve Východočes-
kém muzeu v Pardubicích. Setkání se zúčastnili zástupci 
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Muzea hl. m. 
Prahy, Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Národního 
muzea, Moravské galerie v Brně, Muzea Komenského 
v Přerově, za AMG pak Anna Komárková, BBus (Hons) 
a Mgr. Jitka Rychlíková. Důvodem ustavení pracovní 
skupiny je neutěšený stav na poli elektronické eviden-
ce a digitalizace sbírek muzejní povahy. Přestože byla 
30. ledna 2013 přijata vládou ČR Strategie digitalizace 
kulturního obsahu, provádí se tato činnost v jednotli-
vých muzeích bez zaštítění jednotnými pravidly či stan-
dardy. Evidenční systémy fungují podle možností muzeí, 
funkčnost centrální evidence sbírek zaostává dalece za 
možnostmi a požadavky elektronizace veřejné správy. 
Řešení této situace není koordinováno z žádného centra 
a hrozí tak vzájemná nesourodost digitálních záznamů, 
ale zejména nekvalitní uložení, které může ohrozit jejich 
životnost. Zúčastnění se dohodli na tom, že existence 
uskupení v rámci AMG je velmi potřebné a formulovali 
základní úkoly a cíle. Mezi hlavní úkoly patří shromáždit 
všechny materiály a informace, které se týkají součas-
ného stavu evidence a digitalizace v muzeích ČR, ana-
lyzovat tento stav a navrhnout cílový stav v horizontu 
5 let. Cílem snažení této pracovní skupiny je nadefinovat 
standardy a parametry elektronického evidenčního pro-
gramu a dosáhnout jeho garance Ministerstvem kultury 
ČR. K jednání pracovní skupiny budou v roce 2014 při-
zváni také zástupci MK ČR a metodického centra CITEM.

Náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matouško-
vá, na schůzce se zástupci metodických center MK ČR 
pro obor muzejnictví, které se uskutečnilo dne 30. října 
2013, požádala AMG o informaci, jak se na úrovni krajů 
připravuje digitalizace týkající se správy a managemen-
tu sbírek. Žádost s prosbou o zjištění informací, které 
se týkají přípravy koncepcí digitalizace v jednotlivých 
krajích, stadia jejich přípravy a zda jsou v nich zahrnu-
ty požadavky na zajištění programů pro evidenci sbírek 
muzejní povahy, byla zaslána předsedům Krajských sekcí 
AMG a také na Asociaci krajů ČR. Ze získaných podkladů 
AMG a také přímo od vedoucích odborů kultury přísluš-
ných krajů, byl zpracován souhrnný materiál, který byl 
předán MK ČR a AK ČR. Žádost o informaci vyplynula 
v souvislosti s možností pokračování programu DEMUS 
a přípravy jeho nové verze. 

Krizový management
V oblasti Krizového managementu byl ve spolupráci 

s Českým komitétem Modrého štítu (ČKMŠ) uspořádán 
dne 8. října 2013 v Národním archivu v Praze seminář 
na téma Prevence rizik a náprava škod způsobených 

haváriemi nebo živelními pohromami II. Ze semináře 
bude v roce 2014 vydán sborník shrnující přednesené 
příspěvky. Jednání ČKMŠ se jako zástupce AMG tradičně 
v roce 2013 účastnila Anna Komárková, BBus (Hons).

Vzhledem ke skutečnosti, že povodně, které postihly 
ČR na počátku června 2013, způsobily škody i v někte-
rých muzeích, byla na webových stránkách AMG ve spo-
lupráci s ČKMŠ v sekci Dění v oboru vytvořena záložka 
POVODNĚ 2013, na které mohly postižené instituce po-
dávat žádosti o pomoc a naopak instituce či jednotlivci, 
kteří chtěli a mohli pomoci, podávat své nabídky. Pro-
střednictvím Bulletinu AMG byla informace o této mož-
nosti zaslána všem institucím dle webového Adresáře 
muzeí a galerií ČR.

Český komitét Modrého štítu dále vyzval postižené 
instituce prostřednictvím AMG, aby zaslaly na Sekreta-
riát AMG dokumentaci a vyčíslení utrpěných škod, které 
by sloužily jako podklad pro UNESCO k žádosti o poskyt-
nutí příp. finanční pomoci pro postižené instituce. Žá-
dosti s vyčíslením škod byly 22. července 2013 předány 
Českému komitétu pro spolupráci s UNESCO.

Archiválie v muzeích
V letech 2012–2013 byla pro řadu muzeí aktuální 

Generální inventura Národního archivního dědictví, kte-
rou prováděly státní archivy u všech evidovaných archi-
válií na území ČR. Při té příležitosti se opět objevily ně-
které rozdílné přístupy ze strany muzeí a archivů k této 
problematice. Ve snaze rozšířit spolupráci a objasnit si 
svá stanoviska vyvinula Exekutiva AMG značnou snahu 
o to, aby se rozvinula větší komunikace mezi oběma 
profesními skupinami – archiváři a muzejníky.  Z toho 
důvodu se konala pracovní schůzka s JUDr. Janou Hájko-
vou, pracovnicí odboru archivní správy a spisové služby 
Ministerstva vnitra ČR v sídle AMG a posléze i na MV ČR, 
kde bylo domluveno uspořádání pracovního semináře, 
který by se zabýval otázkou evidence archiválií a také 
problematikou zpracování archiválií uložených v muze-
ích. Kvůli personálním změnám a reorganizaci na zmí-
něném odboru AS MV ČR se však seminář v roce 2013 
nakonec neuskutečnil.
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Propagace a popularizace oboru muzejnictví pro-
střednictvím speciálních mediálních kampaní patří mezi 
priority Asociace muzeí a galerií ČR, a proto i v roce 
2013 uskutečnila AMG sérii projektů, které podporovaly 
pozitivní obraz českého muzejnictví, hledaly cesty k no-
vým návštěvníkům a oslavovaly práci muzeí a galerií. Za 
velkého zájmu muzejní obce, novinářů i zřizovatelů pro-
běhl již XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musae-
alis. Veřejnost ocenila také devátý ročník Festivalu mu-
zejních nocí, i když do něj zasáhly červnové povodně. 

AMG se v roce 2012 stala partnerem projektu Ná-
rodního muzea Dotkni se 20. století, který pokračoval 
i v roce 2013, a který bude dokončen v roce 2014. 

FEStiVAl muzEjních nocí
V roce 2013 proběhl již IX. ročník celorepublikového 

Festivalu muzejních nocí, který se uskutečnil ve dnech 
17. května až 8. června 2013. Do IX. ročníku festivalu 
se přihlásilo 312 institucí, a to nejen muzeí a galerií, 
ale i dalších kulturních organizací ze 143 měst. V roce 
2013 opět vzrostl zájem ze strany malých a soukromých 
muzeí a galerií a také subjektů, které se podílejí na pro-
gramech muzejních nocí. Koordinaci, organizační zajiš-
tění a propagaci festivalu řídila tradičně Asociace muzeí 
a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR 
a Národním muzeem.  

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, které je 
každoroční tradicí konanou vždy pod záštitou jednoho 
z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České Republiky, 
se tentokrát konalo v pátek 17. května 2013 v Muzeu Jin-
dřichohradecka. Akce se uskutečnila pod záštitou radní-
ho pro školství a kulturu Jihočeského kraje JUDr. Tomeše 
Vytisky a starosty města Jindřichova Hradce Ing. Stani-
slava Mrvky. Zúčastnili se jí zástupci Senátu Parlamentu 
ČR, Ministerstva kultury ČR, Jihočeského kraje, města 
Jindřichova Hradce, AMG, Českého výboru ICOM, Zväzu 
múzeí na Slovensku, krajů a krajských úřadů, Asociace 
krajů ČR, zástupci oceněných muzeí v XI. ročníku Národ-
ní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013 a další hosté 
z celé České republiky. Zpráva o průběhu Národního za-
hájení v Jindřichově Hradci byla publikována ve Věstníku 
AMG č. 3/2013.

 Celou sérii muzejních nocí měl uzavřít v sobotu 
8. června 2013 X. ročník Pražské muzejní noci. Vzhle-
dem k červnovým povodním musela být akce odložena 
na 14. září 2013. V září se pak Pražské muzejní noci zú-
častnilo 38 institucí a 59 objektů.

Festival muzejních nocí má své logo a speciální inter-
netové stránky na adrese http://www.muzejninoc.cz, 
kde je umístěn rozcestník na weby jednotlivých muzeí 
a galerií v České republice se základními informacemi 
o programu jimi pořádaných muzejních nocí. Změna 

oproti předchozím ročníkům je v možnosti vybírání sym-
bolického vstupného na akce konané v rámci festivalu. 
Na základě dohody s představiteli Ministerstva kultu-
ry ČR je na každé instituci, jak zváží své možnosti i jiné 
podmínky pro pořádání muzejní noci – musí ale v rámci 
své přihlášky do festivalu stanovit, zda a kolik bude na 
vstupném vybírat, a teprve po splnění této podmínky 
je možné instituci propagovat na společných webových 
stránkách kampaně. 

V roce 2013 byly již také zahájeny přípravy na ju-
bilejní X. ročník Festivalu muzejních nocí 2014 a jeho 
Národní zahájení, které by se mělo uskutečnit v pátek 
16. května 2014 ve Zlíně v kulturním a vzdělávacím cen-
tru 14|15 Baťův institut. K přípravě této akce proběhlo 
dvojí jednání – 12. června 2013 na Krajském úřadě ve 
Zlíně a 10. září 2013 na Sekretariátu AMG. Jeho výsled-
kem se stala definitivní dohoda o termínu a místě koná-
ní akce a také rozdělení úkolů včetně finančního zajiště-
ní mezi jednotlivé organizátory. Uvedené body budou 
včleněny do smlouvy o spolupráci mezi AMG, Zlínským 
krajem a magistrátem statutárního města Zlína.

náRodní Soutěž muzEí 
GloRiA muSAEAliS

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupi-
la v roce 2012 do svého jedenáctého ročníku, který 
byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků dne 
16. května 2013 v Národním muzeu – Českém muzeu 
hudby. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury 
ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl 
upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístup-
ňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně 
a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků 
v oboru muzejnictví.

Soutěž byla vyhlášena ve třech hlavních kategoriích 
– Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Mu-
zejní počin roku. V XI. ročníku soutěžilo celkem 53 muzeí 
a galerií z celé České republiky se 73 projekty. O jejich 
pořadí rozhodla sedmičlenná porota. Vyhlašovatelé na 
její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na 
prvních třech místech ve všech kategoriích a o uděle-
ní zvláštních cen. Nejvyšším oceněním v každé soutěžní 
kategorii je Cena Gloria musaealis, která se skládá z tro-
feje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70 000 Kč. 
Soutěžící, kteří se umístili na druhých a třetích místech, 
a ti, kterým byla udělena zvláštní cena, získali diplom. 

Zvláštní kategorií byla Cena Českého výboru ICOM 
udělená projektům, které významně přispěly k mezi-
národní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či 
zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným ob-
čanům. Český výbor ICOM, ve složení: Mgr. Martina 
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Galetová (Moravské zemské muzeum); Mgr. Milan Hla-
veš, Ph.D. (předseda; Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze); Mgr. Martina Lehmannová (Muzeum hlavní-
ho města Prahy); Ing. Ivo Štěpánek (Technické muze-
um v Brně) a Ing. Vlastimil Vykydal (Technické muzeum 
v Brně), udělil toto ocenění jednomu ze 73 soutěžních 
projektů.

Čestný výbor soutěže tvořili přední osobnosti našich 
kulturních, vědeckých a společenských institucí; jmeno-
vitě MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové; PhDr. Luděk Beneš, předseda 
Asociace muzeí a galerií ČR; Mgr. Alena Hanáková, mi-
nistryně kultury ČR; Mgr. Milan Hlaveš, PhD., předseda 
Českého výboru ICOM; PhDr. Jaromír Jermář, předseda 
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a pe-
tice Senátu Parlamentu ČR; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, 
CSc., primátor statutárního města Opavy; PhDr. Magda 
Junková, ředitelka odboru ochrany movitého kulturního 
dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR; Hugo 
hrabě Mensdorff-Pouilly a doc. PhDr. Michal Stehlík, 
Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Čest-
ný výbor soutěže navrhl vyhlašovatelům udělení zvlášt-
ní ceny jednomu z projektů.

Vyhlašovatelé soutěže tradičně vydali výroční zprá-
vu XI. ročníku, která zahrnula všechny projekty do něj 
přihlášené. Výroční zpráva je dostupná na Sekretariátu 
AMG a získali ji i účastníci slavnostního vyhlášení. Logo, 
které soutěž doprovázelo na propagačních materiálech, 
vytvořila ak. mal. Lucie Seifertová. Autorkou trofeje, 
která byla předána držitelům Ceny Gloria musaealis, je 
Pavlína Čepičková-Šůsová. Autorkou grafického layoutu 
XI. ročníku soutěže byla Jana Hrachová Dolanská.

Zhodnocení a výsledky XI. ročníku Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis 2013 byly publikovány ve Věst-
níku AMG č. 3/2013, s úvodníkem ředitelky soutěže 
Mgr. Ireny Chovančíkové.  V tomto čísle bylo zveřejněno 
také pořadí prvních deseti míst v každé soutěžní katego-
rii a bezprostřední dojmy vítězů po skočení slavnostní-
ho ceremoniálu. Krátké rozhovory s garanty oceněných 
projektů tak probíhaly pod dojmem čerstvých zážitků. 
V ICOM News vyšel článek o Cenách Gloria musaealis 
2012 s informacemi o soutěži a aktivitách českých muzeí 
k Mezinárodnímu dni muzeí.

Již XII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musae-
alis 2013 byl vyhlášen k 1. lednu 2013 a jeho uzávěrka 
byla opět stanovena na poslední únorový den roku ná-
sledujícího, tj. 28. února 2014. V porotě soutěže pracují 
od nového ročníku částečně noví členové. Za dlouho-
leté působení v soutěžní komisi bylo v rámci slavnost-
ního ceremoniálu v Národním muzeu – Českém muzeu 
hudby poděkováno její odcházející člence PhDr. Haně 
Dvořákové. V soutěžní porotě ji nahradila Ing. Milena 
Burdychová, emeritní ředitelka Regionálního muzea 
v Chrudimi. Za náhradní členy komise byli jmenováni 
Mgr. Martina Lehmannová z Muzea hlavního města Pra-
hy (zároveň členka předsednictva ČV ICOM) a PhDr. Jan 
Novotný z Poštovního muzea. Na základě projednání 

s Ministerstvem kultury ČR došlo k dílčím úpravám 
Soutěžního řádu. Dne 28. ledna 2013 se konalo jedná-
ní zástupců AMG s ředitelem Obecního domu v Praze 
Mgr. Vlastimilem Ježkem. Bylo domluveno, že slavnostní 
vyhlášení výsledků XII. ročníku soutěže se bude konat 
ve Sladkovského sále Obecního domu, a to ve čtvrtek 
15. května 2014. V Obecním domě má AMG blokovány 
vhodné prostory pro vyhlášení Cen Gloria musaealis až 
do roku 2016. 

Ve dnech 1. července až 20. srpna 2013 proběhla 
v přízemním sále Národní knihovny ČR v Klementinu vý-
stava s názvem „Muzejní publikace roku aneb Jak šel čas 
v Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis“. Díky kvalitní 
spolupráci AMG a NK ČR měla výstava rozsáhlou pro-
pagaci a ohlas v médiích a setkala se s velkým zájmem 
obecenstva. O možnosti uspořádat podobnou výstavu 
v Národním technickém muzeu, v expozičním sále vě-
novaném polygrafii, bylo jednáno s představiteli NTM. 
Případná realizace výstavy ale bude přesunuta až do 
roku 2014.

V prosinci 2013 vydala AMG znovu propagační leták 
pro muzea a galerie se základními informacemi o soutě-
ži, neboť jeho náklad realizovaný v roce 2012 byl zcela 
vyčerpán. Reklamní upoutávka na XII. ročník Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis 2013 byla publikována 
v časopise Art & Antiques v dvojčísle prosinec 2013/ 
/leden 2014.

Při jednáních s náměstkyní ministra kultury PhDr. An-
nou Matouškovou, s ředitelkou OMG PhDr. Magdou 
Junkovou a posléze s ředitelem OMG Mgr. Pavlem Hlu-
bučkem vzešla ze strany Exekutivy AMG žádost, aby se 
MK ČR zasadilo o větší propagaci soutěže a slavnostního 
vyhlášení výsledků, což bylo z jejich strany přislíbeno. 
V září 2013 byl v souvislosti s memorandem mezi MK ČR 
a ČT osloven výkonný ředitel kanálu ČT ART Tomáš Motl 
ve věci propagace soutěže a možnosti přenosu záznamu 
či vysílání přímého vstupu ze slavnostního vyhlášení vý-
sledků soutěže, využití spolupráce k propagaci Festivalu 
muzejních nocí a dalších aktivit, jednání nepřineslo vý-
sledek. Nakonec byla oslovena společnost Three Brot-
-hers, s. r. o., s žádostí o spolupráci na medializaci sou-
těže a v současné době probíhají jednání o konkrétních 
změnách. Taktéž byli vytipováni a oslovováni potenciál-
ní noví členové čestného výboru soutěže.
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Porota XI. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis:

* PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum)

* PhDr. Eliška Fučíková, CSc.

* Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)

* PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose Ko-
menského v Uherském Brodě)

* PhDr. Jana Součková, DrSc.

* PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze)

* Předseda poroty: Ing. Vlastimil Vykydal (Technické 
muzeum v Brně)

Porota XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis (od 1. ledna 2013):

* Ing. Milena Burdychová

* PhDr. Eliška Fučíková, CSc.

* Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)

* PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose Ko-
menského v Uherském Brodě)

* PhDr. Jana Součková, DrSc.

* PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze)

* Předseda poroty: Ing. Vlastimil Vykydal (Technické 
muzeum v Brně)

* Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masa-
rykovo muzeum v Hodoníně)

* Tajemnice soutěže:  Mgr. Jana Jebavá 

Výsledky Xi. ročníku soutěže
Kategorie Muzejní výstava roku 2012

* Cena Gloria musaealis – Vlastivědné muzeum v Olo-
mouci za stálou expozici „Příroda Olomouckého kraje“ 

* II. místo – Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., 
a Národní galerie v Praze za výstavu „Jan Zrzavý: Božská 
hra“

* III. místo – Prácheňské muzeum v Písku za stálou 
expozici Památníku města Protivína „Protivín: město – 
krajina – lidé“

* Zvláštní ocenění – Moravská galerie v Brně za výsta-
vu „Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty de-
korativního umění v letech 1880–1930“

* Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru 
soutěže – Muzeum Boskovicka za stálou expozici „Bos-
kovicko – krajinou sedmizubého hřebene“

Kategorie Muzejní publikace roku 2012

* Cena Gloria musaealis – Západočeské muzeum v Plz-
ni, p. o., a Uměleckoprůmyslové museum v Praze za pu-
blikaci „Z Nového Světa do celého světa. 300 let harra-
chovského skla“

* II. místo – Muzeum města Brna, p. o., za publikaci 
„Mies v Brně. Vila Tugendhat“

* III. místo – Západočeská galerie v Plzni za publikaci 
„Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém 
umění“

* Zvláštní ocenění – Muzeum loutkářských kultur 
v Chrudimi za publikaci „Obrazy z dějin českého lout-
kářství“

Kategorie Muzejní počin roku 2012

* Cena Gloria musaealis – Slezské zemské muzeum za 
projekt „Rekonstrukce Historické výstavní budovy a ex-
pozice Slezsko“

* II. místo – Západočeské muzeum v Plzni, p. o., za 
projekt „Revitalizace bývalého františkánského kláštera 
a zřízení Muzea církevního umění plzeňské diecéze“

* III. místo – Muzeum Jindřichohradecka za projekt 
„Revitalizace Muzea Jindřichohradecka“

Cena Českého výboru ICOM

* Památník Lidice za stálou expozici „Lidická sbírka“

muzEA A 20. StolEtí
V listopadu 2013 byla muzea v České republice vy-

zvána k účasti na realizaci mediální kampaně Muzea 
a 20. století v roce 2014 na téma „Muzea a Velká válka 
aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“. Kampaň po-
řádá AMG od roku 2005, třebaže s určitými přestávka-
mi. Témata kampaní se pro jednotlivé roky mění a větši-
nou se odvíjejí od kulatých výročí významných událostí, 
jevů či osobností 20. století a mají za cíl propagovat akce 
sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace. 
Rok 2014 se celosvětově ponese ve znamení stého vý-
ročí vzniku I. světové války a muzea by neměla při vzpo-
mínce na neblahé válečné události stát stranou. Podsta-
tou projektu je opět vzájemné provázání jednotlivých 
akcí, které k této příležitosti muzea pořádají, a případné 
motivování muzeí k uspořádání akcí dalších. Jsou připra-
veny referenční internetové stránky na adrese http://
www.muzea20stoleti.cz. Akce, které budou do projek-
tu zahrnuty, by měli mít návštěvníci možnost navštívit 
v průběhu roku 2014. Od muzeí, která se do kampaně 
přihlásí, očekáváme ochotu připojit grafický symbol 
kampaně „Muzea a 20. století“ k vlastním propagačním 
materiálům. Přihlášeným projektům se dostane náleži-
té publicity a propagace na webových stránkách AMG, 
ve Věstníku AMG, v Informačním bulletinu AMG i v dal-
ších materiálech včetně tiskové zprávy, která bude po-
skytnuta všem médiím. Uzávěrka přihlášek pro kampaň 
na rok 2014 byla stanovena na 31. prosince 2013.
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SERVER muzEí A GAlERií ČR
Mírná grafická úprava jednotlivých webů AMG při-

spěla v roce 2013 k vytvoření společného grafického 
prostředí webových prezentací. V rámci těchto úprav 
se úvodní stránky samostatných webových sekcí rozší-
řily o animované bloky s fotografiemi z činností AMG 
i muzeí a galerií, které se k jednotlivým sekcím vztahují. 
Cílem byla především lepší uživatelská orientace a jed-
nodušší vyhledávání. Množství událostí propagovaných 
na Serveru muzeí a galerií ČR, vedlo k potřebě vzniku 
samostatné prezentace, která by byla schopná tyto in-
formace pojmout. Vzniklo tak Kalendárium akcí, které 
bylo spuštěno na počátku roku 2013. Jedná se o průběž-
ně aktualizovaný přehled událostí, pořádaných muzei 
a galeriemi. Naleznete zde nabídku akcí členěných do 
kategorií – přednášky, konference, semináře, exkurze, 
komentované prohlídky, ale i kurzy, workshopy a další 
aktivity zaměřené na širokou či odbornou veřejnost. Vy-
hledávání je založeno na stejném principu jako v Adre-
sáři muzeí a galerií ČR – podle místa, data konání nebo 
druhu události. Zároveň je možné se přes vybranou kul-
turní událost v Kalendáriu přenést do Adresáře muzeí 
a galerií ČR a o instituci, pořádající tuto akci, načerpat 
všechny potřebné informace. 

Změny zaznamenala i sekce Dění v obou. Stránky se 
zpřehlednily a také zacílily především na odbornou ve-
řejnost. Jsou tu shromážděny právní předpisy týkající se 
muzejní profese, kontakty na české i zahraniční organi-
zace spojené s oborem nebo seznam specializovaných 
metodických center Ministerstva kultury ČR. Novinkou 
jsou Muzejní aktuality, pod nimiž jsou k nalezení aktuál-
ní informace o vypsaných výběrových řízeních, nabídce 
putovních výstav, stáží a publikacích vydávaných muzej-
ními institucemi.

Na úvodní stránce AMG jsou publikovány ty nejdů-
ležitější novinky z činnosti Asociace. Struktura tohoto 
webu zůstala stejná, z dílčích novinek, které se na webu 
objevily, je to hlavně publikování všech čísel Věstníku 
AMG včetně aktuálního, které jsou ke stažení ve formá-
tu PDF na hlavní stránce. V Kalendáriu akcí jsou pub-
likovány Přehledy konaných výstav, které se pravidelně 
objevují také jako příloha Věstníku AMG. V Dění v oboru 
jsou k nahlédnutí informace o kulturních akcích, které 
sice nepořádají muzea a galerie, ale týkají se muzejnictví 
či příbuzných oborů. Všichni předsedové Krajských sekcí 
a Komisí AMG se mohou také podílet na podobě webo-
vých stránek Asociace tím, že prostřednictvím vlastních 
přístupových hesel spravují prezentace svých komisí 
a sekcí. V závěru roku 2013 byla upravena webová pre-
zentace Muzea a 20. století a připravena tak ke spuštění 
kampaně v roce 2014. Nově bylo programováno e-mai-
lové potvrzování přijetí online přihlášek pro aplikace 
Festival muzejních nocí, Národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis a Muzea a 20. století.

Další práce probíhaly na veřejnosti neviditelném 
administračním a systémovém prostředí. Společným 

jmenovatelem bylo prohloubení informačního webo-
vého systému AMG. Bylo vytvořeno modulární řešení 
administrátorských služeb, které jsme v zájmu rozvoje 
webových prezentací realizovali. Práce lze obecně po-
psat tak, že bylo vytvořeno systémové prostředí a před-
poklady pro nasazení uživatelských modulů s určitými 
funkcemi, které jsou pak následně a opakovaně pou-
žitelné ve všech webových prezentacích. Tím se získá-
vá stejná funkcionalita u všech webů a není nutné pro 
každý web vytvářet samostatný modul. Toto řešení má 
za následek snížení nároků na pracnost úprav a výraz-
ně zrychluje implementace takto řešených modulárních 
funkcí do webových  prezentací. 

V souvislosti s výše uvedenými změnami byla prove-
dena analýza logů webového systému AMG a optima-
lizováno zatížení webového serveru, který nyní rychleji 
reaguje na požadované odezvy. 

Byl nasazen společný multimediální modul, kte-
rý zajišťuje zobrazování fotogalerií a videí. Fotogalerie 
s množstvím fotografií byly převedeny pod nový mo-
dul, takže se při zobrazování v rámci všech webových 
prezentací chovají všechny konzistentně, stejným způ-
sobem zvětšují detaily fotografií a reagují na ovládání. 
Multimediální modul zajišťuje zobrazování fotogalerií, 
ale i videí, např. u příloh k přihláškám do Národní soutě-
že muzeí Gloria musaealis. Přihlášené projekty jsou nyní 
přes publikační webový systém doplňovány o fotogale-
rie s detailními obrázky, sekce příloh přihlášených pro-
jektů byla rozšířená o modul, který umožňuje zadáním 
adresy videa z YouTube v administračním rozhraní zob-
razit u příslušné přihlášky i doprovodné video. Muzea se 
tak mohou podrobně seznámit s prací svých kolegů, a to 
v rámci celé České republiky. Do administrace online 
přihlášek soutěže byla naprogramována nová funkce, 
která automaticky v textu přihlášky zjistí, zda se jedná 
o textový odkaz na webovou prezentaci a odkaz sama 
upraví tak, aby byl na webu aktivní a sloužil k přesměro-
vání uživatele na příslušnou webovou adresu.  

Adresář muzeí a galerií ČR je další webovou sekcí, 
kde byl použit modul fotogalerií, a to u detailních infor-
mací u jednotlivých institucí, které byly doplněné logem 
a ilustračními fotografiemi a rozšiřují již tak podrobné 
informace o jednotlivých muzejních institucích. 

Prezentace mezinárodní konference Muzea a změ-
na IV/The Museum and Change IV byla aktualizována 
a byl spuštěn nový ročník služeb pro rok 2013 v české 
a anglické verzi. Současně byl naprogramován systém 
archivace starších ročníků a byla provedena archivace 
předchozího ročníku 2009. Zásadního přepracování se 
dočkal online přihlašovací formulář s novými funkcemi, 
přes který bylo možné se přihlásit i s příspěvky do nové-
ho ročníku konference. 

AMG rozesílá řadu odborných informací prostřed-
nicím hromadného rozesílání elektronického bulletinu. 
Jako základ adres cílových uživatelů se využívají adresy 
elektronické pošty, které jsou uváděny u detailu institucí 
v sekci Adresář muzeí a galerií ČR. Vzhledem k tomu, 
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že se adresy často mění, byla naprogramována aplikace, 
která z databází Adresáře vygeneruje na kliknutí aktuál-
ní seznam cílových adres pro rozesílání Bulletinu AMG. 
Tento seznam automaticky exportovaný ve správném 
formátu se importuje do poštovního serveru, který ro-
zesílání bulletinu zajišťuje. 

V současné době se dokončuje automatická nad-
stavba aktualizace adres, na které se Bulletin AMG ro-
zesílá. Nové propojení databází Adresáře se službami 
poštovního serveru bude ihned promítat změny v adre-
sách elektronické pošty z databází Adresáře do seznamu 
adres pro rozesílání bulletinu. Tím bude dosaženo roze-
sílání Bulletinu AMG vždy jen na aktuální adresy elektro-
nické pošty, a to bez zásahu administrátorů. 

Asociace muzeí a galerií ČR rozšířila v roce 2013 svo-
je online služby pro návštěvníky webových prezentací 
AMG a připravila pro ně odběr aktuálních novinek pří-
mo z webových stránek, a to formou elektronické pošty. 
Je to jiná kategorie informací, než kterou přináší Bulletin 
AMG, který je určen výhradně odborníkům. Novinky se 
týkají činnosti AMG, pořádaných konferencí a seminářů, 
dění v oblasti muzejnictví (aktuality muzeí, legislativa, 
statistika), Festivalu muzejních nocí, Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis a dalších zajímavých informací 
z muzejního oboru. K odběru je možné se přihlásit na 
webových stránkách AMG. Systém ověří identifikaci 

přihlášeného a teprve potom povolí registraci adresy 
elektronické pošty. V každé novince je odkaz na případ-
né odhlášení se z odběru aktualit. Pokud k odhlášení 
dojde, systém sám aktualizaci adres realizuje, takže 
odpadá jakákoliv pracnost s udržováním adres přihlá-
šených odběratelů. Rozesílání je řešeno tak, že systém 
řadí elektronickou poštu do front, aby zajistil dávkové 
odbavování hromadné korespondence a nebyla tak za-
měňována za nevyžádanou komunikaci (spam). Novinky 
se příjemci zobrazí buď ve formě HTML, nebo jako čistý 
text, a to dle nastavení poštovního klienta příjemce. 

Webové stránky Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis již delší čas používají automatické formátová-
ní výroční zprávy a její následný export do PDF souboru 
přímo z online přihlášek. Praxe ukázala, že bude užiteč-
né rozšířit tuto aplikaci o export pouze samostatných 
textů přihlášených projektů. Rozšíření aplikace o export 
textů používaných do katalogu soutěže bylo úspěšně 
dokončeno a ověřeno v praxi. 

Z uvedeného přehledu nových služeb Serveru muzeí 
a galerií ČR je zřejmé, že AMG v roce 2013 využila webo-
vé prezentace ke zlepšení poskytovaných informací jak 
pro muzea a galerie, tak pro racionalizaci vlastní činnos-
ti, byla aktivní i při šíření informací směrem k návštěvní-
kům svých prezentací a k odborné veřejnosti. Výstavba 
webového systému AMG tak stále pokračuje. 

Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2013:

Rok 
2013

Unikátní 
návštěvy

Počet návštěv
Počet pohlížených 

stránek

Hity (počet kliků na 
jakýkoliv odkaz 

na stránkách AMG)

Počet přenesených 
bajtů

Leden 8.864
16.841

(1.89 návštěv/návštěvník)
69.952 

(4.13 stránek/návštěva)
596.484 

(35.41 hity/návštěva)
15.25 GB 

(949.60 kB/návštěva)

Únor 7.736
14.401

(1.86 návštěv/ návštěvník)
79.653

(5.53 stránek/návštěva)
558.741

(38.79 hity/návštěva)
16.63 GB 

(1210.92 kB/návštěva)

Březen 9.114
16.807 

(1.84 návštěv/návštěvník)
83.262 

(4.95 stránek/návštěva)
556.118 

(33.68 hity/návštěva)
16.61 GB 

(1035.98 kB/návštěva)

Duben 8.558
15.603 

(1.82 návštěv/návštěvník)
71.867 

(4.60 stránek/návštěva)
603.614 

(38.68 hity/návštěva)
19.89 GB 

(1336.59 kB/návštěva)

Květen 15.838
26.554 

(1.67 návštěv/návštěvník)
137.286 

(5.17 stránky/návštěva)
1.123.189 

(42.31 hity/návštěva)
33.18 GB 

(1310.71 kB/návštěva)

Červen 9.207
15.805 

(1.71 návštěv/návštěvník)
108.304 

(6.85 stránek/návštěva)
641.709 

(40.60 hity/návštěva)
20.14 GB 

(1336.07 kB/návštěva)

Červenec 6.673
12.234 

(1.83 návštěv/návštěvník)
48.297 

(3.94 stránky/návštěva)
432.586

(35.35 hity/návštěva)
13.02 GB 

(1116.32 kB/návštěva)

Srpen 6.573
12.225 

(1.86 návštěv/návštěvník)
39.887 

(3.25 stránek/návštěva)
408.339 

(33.32 hity/návštěva)
12.53 GB 

(1072.20 kB/návštěva)

Září 9.551
16.775 

(1.75 návštěv/návštěvník)
64.090 

(3.82 stránek/návštěva)
604.325 

(36.02 hity/návštěva)
18.72 GB 

(1170.44 kB/návštěva)

Říjen 7.311
13.852

(1.89 návštěv/návštěvník)
53.231 

(3.84 stránek/návštěva)
490.845 

(35.43 hity/návštěva)
20.74 GB 

(1570.01 kB/návštěva)

Listopad 7.073
14.406

(2.03 návštěv/návštěvník)
52.609 

(3.65 stránek/návštěva)
483.096 

(33.53 hity/návštěva)
20.45 GB 

(1488.45 kB/návštěva)

Prosinec 5.781
10.933

(1.91 návštěv/návštěvník)
44.196 

(4.04 stránek/návštěva)
378.089 

(34.58 hity/návštěva)
17.14 GB 

(1643.79 kB/návštěva)

Celkem 102.216 186.456 852.274 6.887.138 224.30 GB



Od X. Sněmu AMG se legislativními záležitostmi do-
týkajícími se nejen oboru muzejnictví zabývá člen Exe-
kutivy AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka. V rámci AMG byla 
ustavena, resp. doplněna o nové členy pracovní skupina 
pro legislativu. Jejími členy jsou: PhDr. Zdeněk Kuchyňka 
(Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), Mgr. Miro-
slava Šmolíková (Muzeum hl. m. Prahy), PhDr. Franti-
šek Frýda (Západočeské muzeum v Plzni), PhDr. Luděk 
Beneš (Muzeum Mladoboleslavska), Mgr. Hana Her-
mannová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy) 
a PhDr. Zdeněk Zahradník (Univerzita Hradec Králové).

V oblasti legislativy se Exekutiva AMG soustředila 
na čtyři zásadní témata: 1) zákonné normy týkající se 
správy a ochrany sbírek muzejní povahy; 2) důsledky zá-
kona o církevních restitucích pro jednotlivé typy muzeí; 
3) příprava nového zákona o památkové péči; 4) dopad 
nového Občanského zákoníku na AMG.

zákonné normy týkající se správy 
a ochrany sbírek muzejní povahy 

Exekutiva AMG zaslala připomínky k novele prová-
děcí vyhlášky č. 275/2000 Sb., k zákonu č. 122/2000 Sb., 

o ochraně sbírek muzejní povahy. Jednání o jejich vypo-
řádání na Ministerstvu kultury ČR, které proběhlo v led-
nu 2013, se zúčastnil PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Zástupce 
Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí 
a galerií MK ČR (OMG) RNDr. Jiří Žalman se zúčastnil 
jednání Senátu AMG 19. února 2013, kde byl odhlaso-
ván návrh na úpravu této normy. Usnesení Senátu AMG 
bylo zasláno jako stanovisko AMG na OMG. Na základě 
připomínek byly ještě změněny termíny inventarizací 
tak, že v muzeích, které evidují více než 500 000 inven-
tárních čísel sbírkových předmětů, je lhůta k provedení 
kompletní inventarizace fondu prodloužena na 20 let. 
Novela vstoupila v platnost 1. července 2013. Dle slibu 
MK ČR bude k této vyhlášce vydán metodický pokyn.

Novelou č. 303/2013 Sb., byla od 1. ledna 2014 
v souvislosti s účinností nového Občanského zákoníku 
do zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy, doplněna některá ustanovení týkající se veřejně 
prospěšných služeb muzeí a galerií, charakteru sbírek 
jako věci hromadné apod. O této úpravě se Exekutiva 
AMG dověděla až z článku RNDr. Jířího Žalmana, zasla-
ného do Věstníku AMG, v jehož pátém čísle byl otiš-
těn. Předseda AMG následně zaslal na MK ČR žádost 
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4. legislativní aktivity

Od roku 2010 využívá AMG pro prezentaci svých ak-
tivit také vlastní profil na sociální síti Facebook. Návštěv-
nost webů AMG se každoročně zvyšuje nejen v souvis-
losti s popularitou Festivalu muzejních nocí, ale také díky 
vyhledávání informací v průběžně aktualizovaném Adre-
sáři muzeí a galerií ČR a nové aplikaci Kalendárium akcí.

VěStníK ASociAcE muzEí 
A GAlERií ČR

Redakční rada Věstníku AMG pracovala v roce 2013 
ve složení: předsedkyně redakční rady PhDr. Jana Hut-
níková (Muzeum Českého lesa v Tachově), PhDr. Michal 
Babík (Regionální muzeum a galerií v Jičíně), Ing. Milena 
Burdychová (čestná členka AMG), PhDr. Eva Ditterto-
vá Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, 
afrických a amerických kultur), PhDr. Hana Dvořáková 
(Moravské zemské muzeum – Etnografický ústav), Mgr. 
Zdeněk Freisleben (Památník národního písemnictví), 
Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále), Anna 
Komárková, BBus (Hons) (Asociace muzeí a galerií ČR), 
PhDr. Petr Velemínský (Národní muzeum – Historické 
muzeum), PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy) a RNDr. Jiří Žalman (Ministerstvo 
kultury ČR – odbor ochrany movitého kulturního dědic-
tví, muzeí a galerií).  Redaktorkou Věstníku AMG byla 
Mgr. Jana Jebavá.

Každé číslo Věstníku AMG v bylo roce 2013 tematic-
ky zaměřeno: tématem 1. čísla byla Digitální prezentace 
sbírek, 2. čísla – Dokumentace současnosti, 3. čísla – 
Gloria musaealis 2012, 4. čísla – Povodně 2013, 5. čísla 
– Muzeologie v teorii a praxi, 6. číslo pak bylo věnováno 
mezinárodní konferenci Muzeum a změna IV. 

náklad detaily termín
počet 
stran

Věstník 
1/2013

1000 ks
A4, V1, černá 

+ ob. (písková)
únor 44 s

Věstník 
2/2013

1000 ks
A4, V1, černá 

+ ob. (hořčicová)
duben 44 s

Věstník 
3/2013

1000 ks
A4, V1, černá 
+ ob. (fialová)

červen 44 s

Věstník 
4/2013

1000 ks
A4, V1, černá  
+ ob. (růžovo- 

hnědá)
srpen 44 s

Věstník 
5/2013

1000 ks
A4, V1, černá 
+ ob. (světle 

modrá)
říjen 44 s

Věstník 
6/2013

+ 
rejstřík 
2012

1000 ks
A4, V1, černá  
+ ob. (tmavě 

červená)
prosinec 44 s



o vysvětlení této skutečnosti a obdržel odpověď, že 
změna byla oznámena v rámci jiného jednání.

V souvislosti s potřebou výrazněji upravit zákon 
č. 122/2000 Sb., shromáždila exekutiva z Krajských sek-
cí AMG i jednotlivých muzeí připomínky k materiálu 
Právní a legislativní prostředí, v němž se realizuje péče 
o movité kulturní dědictví a k zákonu č. 122/2000 Sb. 
Souhrn připomínek, který zpracoval PhDr. Zdeněk Ku-
chyňka, byl v pracovní verzi předán náměstkyni minis-
tra kultury PhDr. Anně Matouškové na jednání 21. října 
2013 a následně po doplnění o některé podněty vzešlé 
z tohoto jednání byl v konečné podobě zaslán na MK 
ČR dne 23. října 2013 a znovu na žádost ministerstva 
pak 18. listopadu 2013. Souhrn je nejen pro členy AMG 
k dispozici na Sekretariátu AMG.

Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš, výkonná ředitel-
ka Anna Komárková, BBus (Hons), a ředitel Regionálního 
muzea a galerie v Jičíně Mgr. Michal Babík jsou za AMG 
členy poradního orgánu náměstkyně ministra kultury 
PhDr. Anny Matouškové pro legislativní práci v oblasti 
movitého kulturního dědictví. V roce 2013 se však čle-
nové pracovní skupiny sešli pouze jednou (26. června 
2013) a projednali návrhy témat pro přípravu novely zá-
kona č. 122/200 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, 
a s ním souvisejících předpisů, popř. vytvoření zcela no-
vého zákona. Na základě usnesení z tohoto jednání pak 
AMG předala na konci října 2013 na MK ČR souhrn ná-
vrhů témat k dalšímu jednání vzešlý z ankety v členské 
základně AMG. Proponované jednání poradního orgánu 
se však zřejmě v důsledku politických změn v roce 2013 
již neuskutečnilo.

důsledky zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi pro 
jednotlivé typy muzeí 

Exekutiva AMG se široce zabývala aktuálním problé-
mem, který vznikl po nabytí platnosti zákona č. 428/2012 
Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi. Protože v souvislosti s tímto zákonem Bis-
kupství litoměřické a českobudějovické požádala muzea 
a galerie ve svých diecézích o zpřístupnění sbírkové evi-
dence za účelem zjištění, zda se ve sbírkách dotyčného 
muzea či galerie nenacházejí předměty, které tvořily pů-
vodní majetek církví a náboženských společností. Exe-
kutiva AMG v této souvislosti zpracovala doporučení, 
které bylo rozesláno jednotlivým institucím prostřed-
nictvím elektronického Bulletinu AMG a bylo vyvěšeno 
na internetových stánkách AMG. K zákonu vypracoval 
Odbor církví MK ČR stanovisko, které je k dispozici také 
na webu AMG. Ve stanovisku je mj. uvedeno, že zákon 
se vztahuje na majetek ve vlastnictví státu, nikoli např. 
samosprávných celků; vztahuje se však na ty sbírky, kte-
ré zůstaly státní, protože je obce nepřevedly do svého 
vlastnictví, a také na sbírky někdejších krajských muzeí, 

k nimž přešla zřizovatelská funkce na základě zákona 
č. 157/2000 Sb., protože je v něm v § 4 výslovně uve-
deno, že „pokud na věci, které přecházejí do vlastnictví 
krajů podle tohoto zákona, uplatnila nebo uplatní nárok 
osoba oprávněná podle zvláštních právních předpisů, 
stane se kraj dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydané-
ho podle § 1 osobou povinnou podle těchto zvláštních 
právních předpisů.“ Pro případy, kdy by muzea či galerie 
musely vydávat sbírkové předměty zapsané v CES, slíbilo 
Ministerstvo kultury do podzimu 2013 vydat metodický 
pokyn pro vydávání. Do konce roku 2013 ale pokyn vy-
dán nebyl, nebo alespoň o jeho vydání nebyla Exekutiva 
AMG informována. K jednání o této problematice byla 
vyzvána rovněž Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR.

nový zákon o památkovém fondu
Vláda ČR  svým Usnesením č. 156 ze dne 6. března 

2013 schválila věcný záměr zákona o památkovém fon-
du a uložila ministryni kultury zpracovat a vládě do 30. 
září 2013 předložit návrh zákona v paragrafovém znění. 
Sporným bodem zákona je mimo jiné financování zá-
chranných archeologických výzkumů, které se má napří-
ště uskutečňovat prostřednictvím státních dotací, nikoli 
investorem. AMG tento zákon opakovaně připomínko-
vala. Dne 19. dubna 2013 se na MK ČR uskutečnilo zase-
dání poradního orgánu MK ČR zřízeného k přípravě no-
vého památkového zákona, kterého se za AMG zúčastnil 
PhDr. Zdeněk Kuchyňka. K návrhu §§ 1–3 byly na základě 
připomínek členů AMG, především Archeologické komi-
se AMG, zpracovány připomínky a zaslány dne 6. května 
2013 na MK ČR. Ačkoli mělo být paragrafované znění 
zákona předáno do vlády do září 2013, o případném vy-
pořádání připomínek – zřejmě i v souvislosti s pádem 
vlády a mimořádnými parlamentními volbami – nebyla 
Exekutiva AMG do konce roku 2013 informována.

dopady nového občanského zákoníku 
na AmG

Exekutiva AMG projednávala zejména dopady no-
vého Občanského zákoníku a zrušení zákona č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů (obojí vešlo v platnost k 1. led-
nu 2014) na právní statut a činnost AMG. Občanská 
sdružení jako právní forma přestanou existovat a od 
1. ledna 2014 se z nich automaticky stanou spolky. Do 
31. prosince 2016 se případně mohou transformovat na 
jiný typ právnické osoby a rovněž musí změnit a nově 
registrovat své stanovy, pokud jsou ty stávající v rozpo-
ru s novými předpisy. Vzhledem k dosavadním zjištěním 
připadá v úvahu ponechat AMG ve statusu zapsaný 
spolek. Exekutiva proto nechá zpracovat právní rozbor 
a předloží jej spolu s upravenými stanovami na jednání 
XI. Sněmu AMG v roce 2015. 

Exekutiva AMG se v roce 2013 zabývala i dalšími legis-
lativními normami, a pokud se – byť okrajově – dotýkaly 
muzeí a galerií, zpracovávala k nim připomínky. Od členů 
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AMG byly shromažďovány připomínky k návrhu novely 
zákona o dobrovolnictví a 12. května 2013 zaslány na 
MŠMT ČR. Vláda však následně návrh vyřadila ze svého 
legislativního programu. V současnosti neexistuje poli-
tická vůle k jeho prosazení. Česká rada dětí a mládeže 
ČR se proto rozhodla vypracovat vlastní paragrafované 
znění novely, k čemuž byla vyzvána i skupinou senátorů. 
AMG poskytla Radě své připomínky, resp. podklady s te-
zemi pro znění nového zákona.

AMG se v červnu 2013 vyjádřila k materiálu týkající-
mu se implementace čl. 3, odst. 6, Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady EU o některých povolených způso-
bech užití osiřelých autorských děl a k plánovanému 
vytvoření unijní veřejně přístupné on-line databáze osi-
řelých děl. Zde byl k připomínkování předložen dotaz-
ník za přihlašovaný členský stát EU s navrženým sezna-
mem obsažených informací a návrh přihlašovacího listu 
osiřelého díla. Stanovisko AMG, které připravili Mgr. Jitka 

Rychlíková za Exekutivu AMG a Mgr. Jakub Hauser ze 
Židovského muzea v Praze, obsahoval i výtku, že mate-
riál byl poskytnut k připomínkování pouze v anglickém 
jazyce. Exekutiva byla dále vyzvána Odborem autorské-
ho práva MK ČR k zaslání informace k provádění Dopo-
ručení Komise o digitalizaci kulturního materiálu a jeho 
dostupnosti on line a o uchování digitálních záznamů 
(konkrétně se jedná o přispívání muzeí do databází in-
formací o autorských právech a jejich využívání). Sys-
tém ARROW, o který jde především, zatím nefunguje, 
pouze jako pilotní projekt ve čtyřech zemích a jen pro 
knihovny. Muzea v ČR do něj pouze nahlížejí, sama ne-
přispívají. Dle následného sdělení MK ČR byl návrh no-
vely autorského zákona omezen pouze na ustanovení 
transpoziční povahy z důvodů zdlouhavého vypořádání 
mnohých připomínek k původnímu znění návrhu nove-
ly. Problematika osiřelých děl tak na svoji právní úpravu 
stále čeká.
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5. muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků

V červnu 2013 skončil XI. ročník základního kurzu 
Školy muzejní propedeutiky (ŠMP). Kurz navštěvova-
lo 41 posluchačů, z nichž studium zakončilo složením 
zkoušky 29 frekventantů. V červnu 2013 byl ukončen 
také IV. nástavbový kurz ŠMP na téma Muzejní výstav-
nictví. Do kurzu bylo přijato 32 zájemců a studium ode-
vzdáním závěrečné práce dokončilo 23 absolventů. Ve 
dnech 25.–26. dubna 2013 se po muzeích a galeriích 
na území Plzeňského a Středočeského kraje uskutečnila 
exkurze posluchačů nástavbového kurzu. Výuka probí-
hala, jako v předchozích letech, v prostorách Národního 
muzea – Českého muzea hudby a organizačně ji zajišťo-
val Sekretariát AMG. V říjnu 2013 byl pro 66 poslucha-
čů otevřen již XII. ročník základního kurzu ŠMP, opět ve 
dvou paralelních třídách A a B. ŠMP vedl PhDr. František 
Šebek a lektorský sbor zůstal v obou kurzech bez pod-
statných změn. Lektorská skupina sestává ze zkušených 
praktiků, z nichž většina zároveň přednáší muzeologii 
(resp. muzeografii) na vysokých nebo středních odbor-
ných školách v České republice.

Projekt vzdělávání edukačních pracovníků připravilo 
ve spolupráci s AMG Metodické centrum pro muzejní 
pedagogiku při Moravském zemském muzeum v Brně. 
Vzdělávací kurzy nazvané Základy muzejní pedagogiky 
byly zahájeny na podzim 2012 a pokračovaly i v roce 
2013.

Propojování a spolupráce oborů muzejnictví a škol-
ství i v roce 2013 pokračovalo v rámci projektu Dotkni se 
20. století, jehož je AMG partnerem a jenž byl oficiálně 
zahájen v roce 2012. Produkční projektu je Mgr. Micha-
ela Horáková, hlavním manažerem PhDr. Pavel Douša, 
Ph.D., metodikem Ing. Mgr. Ivana Kocichová a koordiná-
torkou Bc. Kristýna Hlavatá. V roce 2013 se uskutečnilo 

celkem sedm metodických kurzů pro pedagogy v režii 
realizačního týmu projektu na půdě partnerů projektu, 
zároveň vznikla ve spolupráci realizačního týmu a part-
nerů řada metodických materiálů. Projekt je prezento-
ván na webových stránkách http://www.dvacatestoleti.
eu, kde jsou publikovány výstupy projektu.

Odborné a oborové Komise AMG realizovaly pláno-
vané projekty, kterými z velké části byla diskusní fóra 
a semináře zaměřené na vzdělávání svých členů. Tradič-
ní jsou např. semináře Komise konzervátorů a restau-
rátorů AMG, Komise knihovníků AMG a dalších. Muze-
ologická komise AMG realizovala seminář s tematikou 
Muzea a sociálně znevýhodnění (19.–20. června 2013), 
Komise regionálních historiků Moravy a Slezska při AMG 
se na svém semináři zabývala využitím regionální histo-
rie v rámci školních osnov a spoluprací muzeí a škol. Ko-
mise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 
po volbách na podzim 2013 změnila vedení a znovu ak-
tivizovala svoji činnost.

Plánované setkání zástupců AMG s představiteli 
MŠMT a MK ČR ve spolupráci s Komisí pro práci s ve-
řejností a muzejní pedagogiku AMG bylo odloženo 
v důsledku předčasných voleb a personálních změn na 
MŠMT. Jednání se mělo týkat přípravy Strategie vzdělá-
vací politiky do roku 2020, profese muzejního pedagoga 
v katalogu prací, dalšího vzdělávání v oblasti muzejní pe-
dagogiky, dotačních programů na podporu spolupráce 
muzeí a škol a výkladu zákona č. 198/2012, o pedago-
gických pracovnících.



AMG zaměstnávala v roce 2013 tři, resp. čtyři za-
městnance na plný pracovní úvazek. Funkci výkonné ře-
ditelky AMG vykonávala Anna Komárková, BBus (Hons). 
Na pracovní pozici technické redaktorky Věstníku AMG 
a tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
působila Mgr. Jana Jebavá (na plný pracovní úvazek, na 
dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Mgr. Mal-
víny Brychové). Knihovnu AMG, Školu muzejní prope-
deutiky, agendu spojenou s oborovými a odbornými Ko-
misemi AMG a správu webových prezentací AMG měla 
na starosti ze své pracovní pozice Mgr. Jana Slezáková. 
Účetnictví AMG bylo vedeno na základě smluvního vzta-
hu firmou DAT Ekonomik, s. r. o. Správa počítačové sítě 

AMG a IT služby byly zajišťovány Bc. Martinem Čarkem 
na základě smluvního vztahu s firmou Artfix. 

V roce 2013 pokračovalo zpracovávání knihovní-
ho fondu AMG, který se stále rozrůstá a který ke konci 
roku 2013 obsahoval 2 387 knihovních jednotek a 1 243 
kusů periodických titulů. Knihovna AMG nabízí ke studiu 
oborovou muzeologickou a muzejní literaturu, publika-
ce z ediční činnosti AMG, publikace soutěžící v Národní 
soutěži muzeí Gloria musaealis, publikace českých sbír-
kotvorných institucí, katalogy výstav i sbírek, sborníky 
z odborných konferencí, včetně CD a DVD prezentací 
a publikací. Součástí knihovny jsou také periodika – kro-
mě Věstníku AMG obsahuje i další české a zahraniční 
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6. odborné a informační činnosti

oboRoVé dAtAbázE
V roce 2013 pokračovala AMG s tvorbou databází 

oboru muzejnictví. Obsah základní databáze AMG – Ad-
resář muzeí a galerií ČR, tzn. údaje o expoziční a výstav-
ní činnosti muzeí a galerií, jejich přístupnosti veřejnosti 
a poskytovaných službách, byl pravidelně aktualizován 
v průběhu roku 2013 prostřednictvím online formulá-
ře na webu AMG. Adresář je vítaným pomocníkem ne-
jen při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, ale slouží 
i subjektům činným v oblasti cestovního ruchu, školám, 
ostatním kulturním institucím. Dotazník pro aktualiza-
ci údajů je ke stažení na internetových stránkách AMG 
http://www.cz-museums.cz, kde je k dispozici i návod 
pro jeho vyplnění. Dotazníky nebo pouze výčet údajů, 
které se o muzeu/galerii změnily, je možné zasílat na Se-
kretariát AMG v průběhu celého roku. V roce 2013 byl 
vydán Adresář muzeí a galerií v České republice pro ob-
dobí 2013–2014 v tištěné podobě v nákladu 1 200 kusů 
a distribuován do muzeí a galerií a dalších paměťových 
a spolupracujících organizací AMG v závěru roku. Nové 
vydání Adresáře obsahuje 1016 hesel s aktuálními infor-
macemi a kontaktními údaji muzeí, galerií a jejich pobo-
ček, nacházejících se na území České republiky.

Muzea a galerie byly jako každý rok vyzvány k posky-
tování údajů do Databáze výstav a kulturních událostí. 
Výstup z této databáze je v dvouměsíčních intervalech 
publikován jako příloha Kalendárium kulturních událostí 
ve Věstníku AMG a Přehled konaných výstav v muzeích 
a galeriích ČR je prezentován také na webových strán-
kách AMG. V roce 2013 byl rozeslán formulář Kalen-
dárium akcí pro prezentaci na internetových stránkách 
AMG, který slouží jako podklad pro zveřejnění akcí mu-
zeí a galerií na webu AMG v sekci Kalendárium akcí. Do 

formuláře je možné vyplňovat vybrané plánované akce 
pro daný rok – termíny seminářů, konferencí, přednášek 
atp. Zároveň je možné na internetových stránkách AMG 
prezentovat vydané publikace, sborníky z konferencí 
a seminářů a další zajímavé informace z činnosti muzej-
ních institucí v České republice. Veškeré formuláře pro 
propagaci aktuálních informací českých muzeí a galerií 
jsou ke stažení na adrese http://www.cz-museums.cz/ 
/adres.

EdiČní ČinnoSt AmG
* Výroční zpráva XI. ročníku Národ-
ní soutěže muzeí Gloria musaealis 
2012, ISBN 978-80-86611-54-9, ná-
klad 800 ks, cena 95 Kč;

* X. Pražská muzejní noc, 8. června 
2013, ISBN 80-86611-55-6, náklad 
35 000 ks, zdarma;

* X. Pražská muzejní noc, 14. září 
2013, pouze elektronická verze 
k dispozici na http://www.prazska-
muzejninoc.cz, ISBN 80-86611-57-0;

* Výroční zpráva Asociace muzeí 
a galerií ČR 2012, ISBN 978-80-
86611-56-3, náklad 500 ks, cena 60 
Kč;

* Adresář muzeí a galerií v České re-
publice pro období 2013–2014, ISSN 
1212-9348, ISBN 978-80-86611-58-
7, náklad 1 200 ks, cena 100 Kč;

* Informační leták Národní soutě-
že muzeí Gloria musaealis, náklad 
5 000 ks, zdarma.

7. Vnitřní chod AmG



15

časopisy. Kromě výše uvedených knihovních položek 
mohou zájemci studovat i další materiály – pracovní lis-
ty k výstavám, informační a propagační materiály muzeí 
ČR a evropských institucí, informační materiály o me-
zinárodních organizacích (ICOM, NEMO, EMF, EU atd.), 
turistické informace. Veškeré publikace, periodika a dal-
ší tiskoviny se zapůjčují prezenčně. Knihovna se nachází 
v sídle Sekretariátu AMG, pro zájemce je přístupná ve 
všední dny na základě předchozí dohody.

Nadále probíhá archivace dokumentace Školy mu-
zejní propedeutiky, zejména absolventských prací. Texty 
závěrečných prací jsou ukládány na Sekretariátu AMG 
a jejich počet (vzhledem k tomu, že jsou vždy odevzdá-
vány ve dvou kusech) již dosáhl 1 011 kusů.

Ve své činnosti pokračuje pracovní skupina pro mu-
zejní statistiku při AMG pod vedením PhDr. Františka 
Šebka. Nově byly ustaveny dvě pracovní skupiny AMG: 
pracovní skupina pro legislativu pod vedením PhDr. 
Zdeňka Kuchyňky a pod vedením Mgr. Jitky Rychlíkové 
pracovní skupina pro digitalizaci a evidenci muzejních 
sbírek.

Exekutiva AMG v průběhu roku 2012 připravila ná-
vrh na vydání nové – čtvrté emise členských průkazů 
AMG. Záměr změnit podobu průkazů po cca 10 letech 
schválil Senát AMG na svém zasedání dne 5. prosince 
2012, změnou Přílohy č. 4 Jednacího řádu AMG – Zá-
sady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských 
průkazů AMG. Platnost třetí emise průkazů AMG (bledě 
modré) skončila 31. března 2013. Nové průkazy začaly 
platit od 1. dubna 2013. Veškeré informace byly zve-
řejněny na webových stránkách AMG http://www.cz-
-museums.cz v sekci Průkaz člena AMG, a byly též publi-
kovány ve Věstníku AMG. Členské instituce AMG dostaly 
dopis s podrobnými informacemi o průběhu výměny 
spolu s Potvrzením o výměně průkazek AMG. K dopi-
su byl přiložen počet nových členských průkazů AMG, 
který vycházel z počtu úvazků, uvedeného v Hlášení 
o počtu zaměstnanců řádného člena AMG pro rok 2013. 
Byly rozeslány také samolepky pro vylepení v poklad-
nách členských muzeí k identifikaci členství instituce 
v AMG. Členské instituce měly provést výměnu průkazů 
k uvedenému datu a neplatné průkazky samy skartovat. 
Konkrétní jmenná a číselná evidence vydaných průkazů 
AMG je povinností každé členské instituce AMG, stejně 
jako tomu bylo doposud. Průkaz musí být opatřen člen-
ským číslem muzea AMG, lomeným pořadovým číslem 

vydaného průkazu v konkrétní instituci. Grafickou podo-
bu nové průkazky zpracovala Mgr. Jana Jebavá. Platnost 
starých průkazek byla oficiálně ukončena k 31. březnu 
2013, členské instituce AMG však byly požádány o sho-
vívavost ve formě uznávání starých průkazek alespoň do 
30. dubna 2013 vzhledem ke skutečnosti, že zejména ve 
velkých muzeích probíhalo předání nových průkazek za-
městnancům složitěji a delší dobu.

Exekutiva AMG se v tomto období intenzivně vě-
novala vnitřnímu chodu AMG a nastavení komunikace 
uvnitř Asociace. Předseda AMG se setkal s generálním 
ředitelem Národního muzea PhDr. Michalem Lukešem, 
Ph.D., ve věci dalšího rozvoje spolupráce AMG a NM. 

Na základě Usnesení X. Sněmu AMG byli vyzvá-
ni předsedové Krajských sekcí AMG, aby dle bodu 6) 
Usnesení uskutečnily ve lhůtě do tří měsíců od zasedání 
Sněmu AMG volby předsedů sekcí. Do 11. března 2013 
proběhla zasedání všech Krajských sekcí AMG a byli 
zvoleni jejich předsedové pro další funkční období. Na 
22. dubna 2013 bylo po zasedání Senátu AMG svoláno 
společné jednání Exekutivy AMG a předsedů Krajských 
sekcí AMG s cílem seznámit je s hlavními úkoly AMG, 
cestami k jejich plnění, se způsobem naplňování Stanov 
AMG a dalších základních dokumentů, s možnostmi, 
jež nabízejí webové stránky AMG a k dalším aktuálním 
otázkám. Na setkání byla řešena také muzejní statisti-
ka. Se stejným záměrem bylo svoláno jednání Exekutivy 
AMG s předsedy odborných a oborových Komisí AMG, 
které se uskutečnilo 18. září 2013.

Před jednáním zářijového Senátu AMG byli s výzvou 
ke společnému setkání vyzváni také ředitelé všech mu-
zejních institucí, zřizovaných Českou republikou. Setkání 
se konalo 19. září 2013 v prostorách Národního tech-
nického muzea v Praze. Hlavním tématem jednání byl 
dopad zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církevními a náboženskými společnostmi na státní mu-
zea, další legislativní otázky týkající se oboru muzejnic-
tví. Dále byla projednána možnost založení samostatné-
ho kolegia státních muzeí, v jehož rámci by bylo možné 
lépe koordinovat zájmy a požadavky této skupiny členů 
AMG. Vytvoření společné platformy pro státní muzea 
by poskytlo prostor pro diskuzi a řešení problémů, které 
jsou v muzeích zřizovaných státem shodné či obdobné. 
Dle Stanov AMG jsou oborová kolegia AMG dobrovolný-
mi sdruženími řádných členů na základě společné speci-
alizace nebo shodných organizačních podmínek a vzni-
kají na základě dohody řádných členů AMG. Iniciativa by 
měla vzejít ze strany muzeí a do čela kolegia by se měla 
postavit jedna čí více institucí (tříčlenný výbor). Zájem 
o ustavení kolegia vyjádřil například ředitel Památníku 
Terezín či ředitelka Muzea Policie ČR. Na Sněmu AMG 
v Opavě byl rovněž deklarován zájem založit v rámci 
AMG kolegium tzv. malých muzeí. Iniciátoři byli kontak-
továni, avšak k dalšímu pokroku v této otázce z jejich 
strany zatím nedošlo. Podrobné zhodnocení práce Exe-
kutivy AMG rok po X. Sněmu AMG bylo publikováno ve 
Věstníku AMG č. 6/2013.

Sekretariát AMG



Exekutiva AMG se věnovala obnovení či navázání 
kontaktů se subjekty mimo naše sdružení, ať už šlo o or-
gány statní správy, samosprávy, partnerské organizace 
národní či zahraniční. AMG v roce 2013 vstupovala vý-
razněji i do kontaktů mimo svou členskou základnu. 

Ve věci společného setkání a spolupráce mezi AMG 
a ICOMOS byl dopisem osloven předseda Českého ná-
rodního komitétu ICOMOS doc. PhDr. Jiří Štulc, v roce 
2013 zůstal dopis bohužel bez odezvy. O společné setká-
ní představitelů AMG a Svazu měst a obcí ČR byl ve věci 
dohody o vzájemné spolupráci požádán předseda svazu 
Ing. Dan Jiránek. Dopisem byl osloven nový předseda 
Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, pamá́tko-
vou péči a cestovní ruch Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olo-
mouckého kraje. Oba reagovali v tom smyslu, že navrh-
nou terminy setkání, v roce 2013 se tak již ale nestalo. 
Kontakty se zřizovateli muzeí probíhaly i formou účasti 
členů Exekutivy AMG ve výběrových komisích na nové 
ředitele. Také v roce 2013 byli v několika takových ko-
misích účastni. Ministr kultury Mgr. Jiří Balvín oznámil 
v dopise ze dne 24. července 2013 záměr zahájit odbor-
nou debatu o pravidlech obsazování pozic generálních 
ředitelů rozhodujících národních kulturních institucí, 
které by se účastnila také AMG. Vzhledem k politické 
situaci tento záměr nebyl nakonec realizován. Opako-
vaně bylo jednáno s představiteli Archivní správy MV 
ČR v otázce uspořádání semináře k aplikaci archivní 
legislativy v muzejní praxi. Termín byl dvakrát odložen 
a posléze, vzhledem k reorganizaci, kterou AS MV ČR 
procházela, zatím zrušen.

Základním úkolem roku 2013 na poli vnějších vzta-
hů byla především mezinárodní konference Muzeum 
a změna IV. Konference se konala ve dnech 12.–14. lis-
topadu 2013 v Praze, v prostorách Nové budovy Národ-
ního muzea, a byla připravena ve spolupráci s Minister-
stvem kultury ČR, Národním muzeem, Českým výborem 
ICOM, Masarykovou univerzitou – Mendelovým mu-
zeem, Katedrou etnologie a muzeologie Filozofické fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Filozofickou 
fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Zástupci všech po-
řádajících organizací se stali členy přípravného výboru 
konference, který se v průběhu roku 2013 scházel k pra-
videlným jednáním týkajícím se sestavení programu 
a organizačního zajištění tohoto mezinárodního setkání. 
Ústředním tématem konference byla problematika do-
kumentace současnosti, a to ve všech oblastech a as-
pektech muzejní práce. V rámci konference proběhla 
studentská sekce konference pod názvem „Muzeum, 
muzeologie a studenti“. Příspěvky, rozdělené do teore-
tické úvodní části a následných pěti tematických bloků, 
předneslo přes 53 přednášejících z Německa, Nizozemí, 
Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Indie, Tai-
wanu, Spojených států, Slovenské a České republiky. 

Dalších 9 příspěvků zaznělo na studentské sekci konfe-
rence. Přihlášeno bylo přes 270 účastníků z celé České 
republiky a dalších evropských i mimoevropských stá-
tů. V programu konference zaznělo mnoho zajímavých 
a přínosných referátů a také diskusních příspěvků, které 
budou shrnuty v připravovaném sborníku, jenž by měl 
vyjít v roce 2014. Podrobná zpráva o mezinárodní kon-
ferenci Muzeum a změna IV byla publikována v šestém 
čísle Věstníku AMG, kde byl otištěn také článek Z pohle-
du účastníka konference, článek zhodnocující student-
skou sekci mezinárodního setkání a byly zde otištěny 
také Rozhovory s lektory ze zahraničí.

V rámci konference Muzeum a změna IV proběhlo 
12. listopadu 2013 také první 6stranné setkání uskuteč-
něné na podnět Exekutivy AMG se zástupci Zväzu múzeí 
na Slovensku, Českým výborem a Slovenským komité-
tem ICOM, Radou galerií ČR a Radou galérií Slovenska. 
Během jednání byl deklarován zájem o každoroční se-
tkávání a uzavření memoranda o spolupráci mezi všemi 
šesti partnery. Memorandum bude připraveno na po-
čátku roku 2014.

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., II. místopředseda AMG, 
se zúčastnil 23. Valné hromady ZMS, která se uskutečni-
la dne 16. dubna 2013 v Muzeum SNP v Bánské Bystrici. 
Oficiálním dopisem týkajícím se rozvoje další vzájemné 
spolupráce a případného podpisu společné smlouvy byl 
osloven předseda Zväzu múzeí na Slovensku PhDr. Peter 
Hyross. V rámci slavnostního zahájení Festivalu muzej-
ních nocí 18. května 2013 v Jindřichově Hradci proběh-
lo jednání zástupců AMG a vedení ZMS, při němž byl 
podepsán dodatek Dohody o vzájemné spolupráci AMG 
a ZMS, uzavřené 24. října 2001. V dodatku byl rozpra-
cován a doplněn čl. 3, této dohody, na jehož základě je 
umožněn zaměstnancům členských institucí obou or-
ganizací volný vstup do členských institucí partnerské 
organizace, vždy však pouze jedné osoby po předložení 
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průkazky. Na Festivalu slovenských muzeí v Košicích dne 
17. června 2013, jehož se zúčastnil jako host předseda 
AMG PhDr. Luděk Beneš, proběhlo rovněž společné jed-
nání zástupců AMG, ZMS, Asociace maďarských muzeí 
(sdružení pracovníků) a Asociace maďarských státních 
muzeí na téma vzájemné spolupráce. 

PhDr. Luděk Beneš se za AMG zúčastnil semináře 
o muzejních a galerijních nocích v ČR a Dolním Rakous-
ku, který se konal ve dnech 19.–20. března 2013 v Písku. 
Při této příležitosti oslovil vedoucí představitele Svazu 
muzeí v Dolním Rakousku a pozval je do Prahy ke spo-
lečnému jednání s AMG o spolupráci obou institucí.

Dne 21. února 2013 se uskutečnilo jednání zástupců 
AMG s vedením Národního památkového ústavu. Na 
základě tohoto jednání pak předseda AMG a generál-
ní ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. 
Naďa Goryczková podepsali memorandum o spolupráci 
AMG a NPÚ, jehož součástí je také klauzule o vzájem-
ném uznávání průkazek pro volný vstup do objektů ve 
správě či majetku členů AMG, resp. ve správě NPÚ. Text 
memoranda je zveřejněn na webových stránkách AMG 
i NPÚ. Informace o vzájemném uznávání průkazek členů 
AMG a pracovníků NPÚ a členů ICOMOS byla publiko-
vána ve Věstníku AMG č. 2/2013. Exekutiva AMG opět 
doporučila členským muzeím a galeriím AMG umožně-
ní volných vstupů pracovníkům NPÚ a členům ICOMOS 
na základě předložení platného průkazu s účinností od 
1. dubna 2013, se zahájením turistické sezóny na pa-
mátkových objektech ve správě NPÚ. Pro držitele průka-
zu AMG to znamená, že po předložení vlastní průkazky 
u pokladny institucí zřizovaných Národním památkovým 
ústavem jim bude umožněn také bezplatný vstup. 

Ve středu 24. dubna 2013 proběhla v Divadle Ar-
cha mezinárodní konference „RE:PUBLIKUM. Možnosti 
spolupráce s publikem ve 21. století“, kterou pořádaly 
Česká kancelář programu Kultura, MEDIA Desk Česká 
republika a Divadlo Archa. Shrnutí jednotlivých prezen-
tací je k dispozici ve zprávě z konference, publikované 
na webu AMG pod záložkou Dění v oboru/Zprávy z kon-
ferencí. Jedním z řečníků byl také zástupce Ashmolean 
Museum v Oxfordu Dr. Nick Mayhew. AMG byla Institu-
tem umění – Divadelním ústavem nabídnuta možnost 
využít jeho přítomnosti v ČR pro uspořádání samostat-
ného workshopu. Ve velmi krátkém čase tak byl AMG 
připraven jednodenní seminář pod názvem Muzeum 
a návštěvník, který se uskutečnil ve čtvrtek 25. dubna 
2013 v Nové budově Národního muzea za velkého zá-
jmu českých muzejníků. Úvodní referát přednesl již zmí-
něný Dr. Nick Mayhew, dalšími příspěvky do programu 
semináře přispěli zástupci muzeí a galerií z ČR, ve kte-
rých byly úspěšně prováděny, provádějí se, či se začínají 
připravovat zajímavé návštěvnické programy. Zpráva ze 
semináře byla otištěna ve třetím čísle Věstníku AMG.

Ve dnech 20.–22. března 2013 se ve Zlíně konal již 
VI. ročník mezinárodní konference „Muzeum a škola“, 
kterou pořádá oddělení muzejní pedagogiky Muzea ji-
hovýchodní Moravy ve Zlíně. Konference slouží jako 

platforma pro setkání vzdělávacích pracovníků jak ze 
strany muzeí, tak se strany škol. Jedním z výstupů kon-
ference byl i společný dopis účastníků konference ná-
městkovi ministra MŠMT PhDr. Jindřichu Fryčovi, kterým 
upozornili na problematický výklad možnosti zařazení 
výukových programů škol a galerií ve spojitosti se zá-
konem č. 198/2012 Sb., o pedagogických pracovnících. 
Mnozí ředitelé škol na jejím základě neumožňují účast 
učitelů a tím i školních tříd na muzejních programech 
v rámci výuky, ale označují ji pouze za volnočasovou 
aktivitu. V této věci byl Exekutivou AMG osloven I. ná-
městek ministra školství Jiří Nantl s žádostí o společnou 
schůzku se zástupci AMG. Nejen tato otázka, ale cel-
kově problematika muzejní pedagogiky byla důvodem 
intenzivní práce vedení AMG na přípravě setkaní s před-
staviteli MŠMT a MK ČR. Ve spolupráci Exekutivy AMG 
a Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při 
AMG bylo připraveno pro toto jednání pět hlavních té-
mat. Vládní krize a změny na MŠMT však vedly k dočas-
nému odložení tohoto jednání. V roce 2014 bude třeba 
hledat nové kontakty.

V roce 2013 došlo opakovaně k jednání členů Exe-
kutivy AMG a Českého výboru ICOM. Vedle přípravy 
20. výročí ČV ICOM v roce 2014 a společného propagač-
ního materiálu, bylo dalším tématem osmé celorepubli-
kové kolokvium, které by se mělo uskutečnit na podzim 
2014 v Brně s pracovním tématem Muzeum a promě-
ny společnosti. Jednalo se také o Ceně Českého výboru 
ICOM v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. 
ČV ICOM nominoval svého zástupce do přípravné́ho vý-
boru konference Muzeum a změna IV. Zástupci AMG se 
zúčastnili výročního zasedání ČV ICOM, které proběhlo 
ve Východočeském muzeu v Pardubicích dne 26. února 
2013. Proběhlo také každoroční společné výjezdní zase-
dání Exekutivy AMG a představitelů ČV ICOM, které se 
uskutečnilo ve dnech 23.–24. července 2013 v Bosko-
vicích. Bylo dohodnuto, že úvodní číslo Věstníku AMG 
v roce 2014 bude přednostně věnováno 20. výročí vzni-
ku ČV ICOM, resp. rozdělení původního federálního vý-
boru na český a slovenský. 

Mezinárodní rada muzeí ICOM každé tři roky orga-
nizuje valnou hromadu a zasedání dozorčí rady mimo 
svoje sídlo v Paříži. Jako místo pořádání 23. Valné hro-
mady a 77. a 78. zasedání dozorčí rady bylo v roce 2013 
vybráno Rio de Janeiro. Setkání a hlavní konference na 
téma Museums (Memory + Creativity) = Social Change 
se za AMG zúčastnil II. místopředseda AMG Mgr. Ondřej 
Dostál, Ph.D.

Dne 9. září 2013 proběhlo na Sekretariátu AMG 
jednání předsedy AMG PhDr. Luďka Beneše a předse-
dy Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR 
Mgr. Romana Giebische, Ph.D., za účasti výkonné ředi-
telky AMG Anny Komárkové. Byly projednány možnos-
ti další spolupráce obou organizací, včetně koordinace 
stanovisek k legislativním normám. Předseda SKIP přišel 
rovněž s návrhem, aby Týden knihoven v roce 2014 byl 
věnován muzejním a galerijním knihovnám.
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Na základě návrhu PhDr. Heleny Konigsmarkové, 
která zastupovala AMG na jednáních Sdružení aso-
ciací muzeí v Evropě (NEMO) v předchozím období, 
začaly přípravné práce na konání výročního zasedání 
NEMO v listopadu roku 2015 v Plzni, která pro tento rok 
získala titul Evropského hlavního města kultury. Vzhle-
dem k termínu výroční konference NEMO se nabízí mož-
nost realizovat na stejném místě, tedy v Plzni, a v blíz-
kém termínu, také XI. Sněm AMG, což by nejen namohlo 
propagaci AMG na mezinárodní úrovni, ale také výrazně 
zjednodušilo organizační zajištění obou akcí. Toto řešení 
také doporučila Mgr. Markéta Formanová, která se zú-
častnila výročního zasedání NEMO v Bukurešti ve dnech 
1.–3. listopadu 2013. S Radou projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015 byly ze strany AMG projedná-
ny požadavky NEMO na organizační zajištění a finanční 
zabezpečení akce, přičemž kontaktní osobou ze strany 
AMG vůči městu Plzni, Plzeňskému kraji a Radě EHMK 
je členka Exekutivy AMG Mgr. Markéta Formanová 
a vůči NEMO II. místopředseda AMG Mgr. Ondřej Do-
stál, Ph.D., který se již také setkal s manažerkou NEMO 
Julií Pagel. AMG se může zapojit do výběru témat pro 
uvedené zasedání NEMO. Předběžně bylo na jednání 
Exekutivy AMG dohodnuto téma sociální inkluze v mu-
zeích a zapojování specifických skupin návštěvníků do 
činnosti a programů muzeí.

Setkání muzejníků z České republiky, Saska, Bavor-
ska a Horního Rakouska se konalo ve Zwickau ve dnech 
10.–12. října 2013, a to na téma Muzea a digitalizace. 
Podrobnosti celé akce a podíl jednotlivých organizátorů 
byly dojednány na společném setkání dne 29. května 
2013 na Sekretariátu AMG v Praze. Za českou stranu na 
setkání vystoupil předseda AMG, a to v úvodním bloku 
s krátkou souhrnnou zprávou o stavu digitalizace v čes-
kých muzeích, a dále s odbornými referáty Mgr. Zuzana 
Haraštová z Národního muzea, PhDr. Zuzana Strnadová 
z Muzea hlavního města Prahy a Ing. Walter Schorge 
z Národního technického muzea. Příští setkání v roce 
2014 se bude konat v hornorakouském městě Ried im 
Innenkreis, a to na téma Městská a obecní muzea.

Dne 26. června 2013 se v Nostickém paláci v Pra-
ze uskutečnil seminář na téma Budoucnost kulturních 
a kreativních odvětví v ČR, jehož se za AMG zúčastni-
li Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., a PhDr. Zita Suchánková. 
Nejdůležitějším poznatkem získaným na semináři je, že 
grantové programy v následujícím období budou zamě-
řeny na podporu živé kultury, zejména tzv. kreativních 
průmyslů, což zvýhodňuje velké subjekty zejména na 
poli designu a zužuje prostor pro paměťové instituce 
včetně muzeí. AMG, konkrétně výkonná ředitelka Anna 
Komárková, BBus (Hons), následně zpracovala pro Insti-
tut umění – Divadelní ústav materiál Stanovisko AMG 
– Definování priorit oboru muzejnictví, které by měly být 
podporovány v rámci strukturálních fondů EU.

Exekutivě AMG byl předložen návrh vedení Unie 
zaměstnavatelských svazů (UZS) na opětovné člen-
ství AMG v UZS a dále na zapojení AMG do rozsáhlého 

projektu Rozvoj sociálního dialogu v oblasti kultury a so-
ciálních služeb, který měl být v roce 2013 podán v rámci 
žádostí o dotaci z výzvy ESFG B9 na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí ČR. Po zhodnocení všech aspektů se 
vedení AMG rozhodlo oba náměty odmítnout, neboť je-
jich finanční i personální náročnost by výrazně převýšila 
jejich možný přínos. 

Na zasedání Exekutivy AMG dne 6. května 2013 byl 
ředitelem Musea Kampa Jiřím Lammelem a zástupcem 
zhotovitelské firmy představen projekt aplikace pro mo-
bilní telefony, podporovaný Nadací Vodafone ČR, který 
spočívá ve zprostředkování informací koncovému uživa-
teli o sbírkách a aktuálních akcích muzeí, resp. přehledu 
muzeí a galerií v ČR. Museum Kampa vyslovilo zájem na 
tom, aby AMG projekt převzala a umožnila tak vytvoře-
ní „klonů“ pro jednotlivá muzea. Exekutiva AMG vzala 
informaci na vědomí s tím, že návrh bude projednán na 
nejbližším zasedání Senátu AMG, který následně pověřil 
Exekutivu AMG dále o aplikaci jednat. Tímto úkolem byl 
pověřen Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Dalším pokračováním prohlubování vnějších vztahů 
AMG byla také jednání se zástupci Ministerstva kultu-
ry ČR. Především jednání s náměstkyní ministra kultu-
ry PhDr. Annou Matouškovou, které proběhlo 21. října 
2013 v prostorách Ministerstva kultury ČR a byly při něm 
projednány jak legislativní problémy (novelizace zákona 
č. 122/2000 Sb., metodický pokyn k novele prováděcí 
vyhlášky č. 275/2000 Sb., dopady zákona č. 428/2012 
Sb. a vyhotovení metodického pokynu k jeho praktic-
kému uplatnění), tak i otázky strategie MK ČR v oblasti 
muzejnictví v následujícím období s důrazem na oblast 
digitalizace. Diskutována byla i další spolupráce při orga-
nizování Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Fes-
tivalu muzejních nocí včetně jejich propagace v médiích 
a také otázka případného slučování státních ale i dalších 
muzeí (např. zřizovaných ÚSC). 

Delegace AMG se zúčastnila jednání Senátu Rady 
galerií ČR ve Zlíně ve dnech 15.–16. října 2013. V sa-
mostatném jednání mezi AMG a vedením RG ČR byly 
prodiskutovány zejména legislativní problémy, mj. chys-
taná novelizace zákona č. 122/2000 Sb., a stanoviska 
obou stran k připravované registraci muzeí a stanovení 
standardů muzejní práce. V této oblasti nedošlo mezi 
oběma stranami k úplnému sjednocení názorů, nicmé-
ně bylo dohodnuto, že se obě strany budou vzájemně 
informovat o svých stanoviscích k různým legislativním 
návrhům, resp. o aktivitách, které v této souvislosti bu-
dou vyvíjet. Dohodly se rovněž na potřebě koordinovat 
svou činnost v uvedené oblasti. 

Zástupci AMG se zúčastnili diskusního fóra k mobi-
litě sbírek, které se konalo dne 7. října 2013 v Národ-
ní galerii v Praze. Na fóru byla přednesena informace 
o projektu RG ČR Standardizace práce se sbírkami v ga-
leriích České republiky a způsoby jejího měření, v jehož 
rámci byly připraveny podrobné dotazníky pro jednot-
livé galerie. Z této skutečnosti opět vyplynula nutnost 
vzájemné koordinace aktivit AMG a RG ČR.



A. Stav a změny členské základny AmG

FAKtoGRAFicKá ČáSt

AMG byla v roce 2013 občanským sdružením ve 
smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od 
1. ledna 2014 dojde v souvislosti se změnou legislati-
vy a přijetím nového Občanského zákoníku ke změnám 
a AMG se nově stane spolkem.

AMG má ve svých stanovách kodifikovány tři druhy 
členství, a to členství řádné (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 České republiky).

Na počátku roku 2013 měla AMG 82 individuálních, 
10 čestných a 283 řádných členů. V průběhu roku 2013 
Senát AMG přijal na základě přihlášek 8 řádných členů 
a 12 individuálních členů, na základě doporučení členů 
Senátu AMG pak byli do AMG přijati 4 čestní členové; 
1 individuální člen z AMG vystoupil, resp. stal se zaměst-
nancem členské instituce, 1 organizace z AMG vystou-
pila na vlastní žádost, 1 individuální člen byl z AMG pro 
dlouhodobé neplacení členských příspěvků dle Stanov 
AMG vyloučen, členství 1 individuálního člena bylo 
z rozhodnutí Senátu AMG změněno na členství čestné. 
K 31. prosinci 2013 bylo tedy v AMG registrováno 91 in-
dividuálních, 14 čestných a 289 řádných členů.

Druh zřizovatele
Celkem 
muzea  

v ČR

Členská 
muzea 
AMG

tj. v %

Ministerstvo kultury ČR 20 20 100,00 %

Kraj 97 85 87,63 %

Město nebo obec 272 119 4375 %

Jiné ministerstvo 6 5 83,33 %

Památkový ústav 8 2 25,00 %

Podnikatelský subjekt 57 16 28,07 %

Nevládní nezisková
organizace

71 23 32,39 %

Soukromá osoba 42 6 14,29 %

Církev či náboženská
společnost

9 5 55,56 %

Vysoká škola 11 6 54,55 %

Jiný zřizovatel 14 2 14,29 %

Celkem 607 289 47,61%
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EXEKutiVA AmG
* Předseda AMG: PhDr. Luděk Beneš, Muzeum Mlado-
boleslavska

* I. místopředsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková 
(Masarykovo muzeum v Hodoníně)

* II. místopředseda AMG: Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 
(Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum)

* Členové Exekutivy: Mgr. Markéta Formanová (Zápa-
dočeské muzeum v Plzni), PhDr. Jana Hutníková (Mu-
zeum Českého lesa v Tachově), PhDr. Zdeněk Kuchyňka 
(Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), Mgr. Jitka 
Rychlíková (Východočeské muzeum v Pardubicích)

* Členové Exekutivy s hlasem poradním: PhDr. Zita 
Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
předsedkyně Revizní komise AMG), Anna Komárková, 
BBus (Hons) (výkonná ředitelka AMG)

Zasedání v roce 2013:
Exekutiva AMG se za rok 2013 sešla celkem patnáctkrát: 

15. ledna, 4. února, 19. února, 15. března, 8. dubna, 
24. dubna, 6. května, 11. června, 23.–24. červen-
ce, 5. září, 18. září, 9. října, 20. listopadu, 3. prosince 
a 9. prosince.

Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG roz-
dělila jednotlivé Krajské sekce AMG a sféry kompetencí 
v rámci AMG:

* PhDr. Luděk Beneš – Středočeská a Krajská sekce 
hl m. Prahy; koncepční činnost, vnitřní chod AMG (spo-
lupracují Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Zita Suchán-
ková), Festival muzejních nocí

* Mgr. Irena Chovančíková – Jihomoravská a Zlínská 
krajská sekce; Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, 
muzeologie a vzdělávání (spolupracuje Mgr. Ondřej Do-
stál, Ph.D.)

* Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. – Moravskoslezská a Olo-
moucká krajská sekce; vnější vztahy (spolupracuje 
PhDr. Luděk Beneš), kontakt se zahraničím (NEMO), le-
gislativa – autorský zákon

b. Stav, změny a personální obsazení orgánů AmG 



* Mgr. Markéta Formanová – Jihočeská krajská sek-
ce a Krajská sekce Vysočina; propagace a popularizace 
muzejnictví (spolupracují Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., 
a Mgr. Irena Chovančíková)

* PhDr. Jana Hutníková – Karlovarská a Plzeňská krajská 
sekce; Věstník AMG, problematika malých muzeí a vznik 
kolegia, legislativa – účetnictví, účast a zastupování 
AMG v pracovní skupině MŠMT k výuce dějin 20. století

* PhDr. Zdeněk Kuchyňka – Liberecká a Ústecká kraj-
ská sekce; legislativa (spolupracuje PhDr. Luděk Beneš), 
účast v pracovní skupině k novele památkového zákona

* Mgr. Jitka Rychlíková – Královéhradecká a Pardubická 
krajská sekce; digitalizace (spolupracuje PhDr. Zdeněk 
Kuchyňka), legislativa – archivnictví.
Členové Exekutivy AMG navštěvovali Krajské sekce AMG 
a setkávali se s jejich předsedy a členy. Zúčastnili se také 
plenárních zasedání a seminářů některých Komisí AMG.

SEnát AmG
Dle stanov AMG jsou členy senátu s hlasem rozhodova-
cím členové Exekutivy AMG, předsedové krajských sekcí 
a komisí a představitelé institucí zařazených do 1. kate-
gorie členských příspěvků dle § 10 odst. 7 Stanov AMG. 
Členy senátu s hlasem poradním jsou předsedové obo-
rových a regionálních kolegií, členové Revizní komise 
AMG a výkonný ředitel AMG.
Zasedání v roce 2013: 
Senát zasedal v průběhu roku 2013 celkem čtyřikrát: 
19. února, 24. dubna, 18. září a 3. prosince.

KRAjSKé SEKcE AmG
Krajská sekce hlavního města Prahy
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum 
hlavního města Prahy, datum volby: 11. 3. 2013
Zasedání v roce 2013:

* 11. 3. 2013, Praha – informace o X. sněmu AMG, 
diskuse o společné propagaci pražských muzeí a gale-
rií – přizvána nová ředitelka Pražské informační služby 
PhDr. Nora Dolanská, spolupráce muzeí s cestovními 
kancelářemi a hotely, provázání práce muzeí se školami.

Středočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. David Hroch, Městské muzeum 
Sedlčany, datum volby: 13. 11. 2012
Zasedání v roce 2013:

* 16. 4. 2013, Roztoky u Prahy – legislativa: program 
Codexis, inventarizace sbírek, církevní restituce – vydá-
vání sbírkových předmětů, autorský zákon, e-sbírky, pa-
mátková péče – archeologie. 

* 29. 10. 2013, Roztoky u Prahy – muzejní statistika: 
standardy muzeí, legislativa: vydávání majetku církvím, 
zákon o památkové péči – archeologie, novela zákona 
122/2000 Sb., elektronická evidence sbírek: digitalizace, 
metodická centra, centrální úložiště dat.  

jihočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Pavel Šafr, Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích, datum volby: 14. 2. 2013
Zasedání v roce 2013:

* 14. 2. 2013 – volba předsedy, informace ze Senátu 
AMG. 

* 27. 5. 2013 – prezentace evidenčního softwarového 
systému MUSEION, informace z jednání Senátu AMG. 

* 14. 11. 2013 – informace z jednání Senátu AMG.
Další činnost orgánu AMG:
Muzejní studijní exkurze na Chrudimsko.

Plzeňská krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské 
muzeum ve Zbiroze, datum volby: 14. 1. 2013
Zasedání v roce 2013:

* 14. 1. 2013, Plzeň – účast 14 z 17 řádných členů sekce 
a 2 individuálních členů. Volba nového krajského sená-
tora AMG. Výměna členských průkazek AMG. Informace 
o připomínkách Exekutivy AMG k návrhu novely vyhláš-
ky č. 275/2000 Sb. Činnost nově zvolené Exekutivy a in-
formace z posledního Senátu, který se konal 5. 12. 2012 
v Technickém muzeu v Praze. Obavy o převedení vel-
ké části agendy NIPOS týkající se muzejní statistiky na 
Český statistický úřad, čímž by mohl být nadějný vývoj 
v blízké budoucnosti v této oblasti značně zkompliko-
ván. Informace o průběhu a přípravě Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis a o přípravě slavnostního zahá-
jení Festivalu muzejních nocí.

* 4. 11. 2013, Plzeň – účast 14 z 20 řádných členů sekce 
a 2 individuálních členů. Hlavním tématem jednání Sek-
ce se stala muzejní legislativa: platnost novely vyhlášky 
č. 275/2000 Sb. Hovořilo se o podnětech, připomínkách 
a návrzích k připravované novelizaci zákona č. 122/2000 
Sb., i o technické novele tohoto zákona, jež je platná od 
1. 1. 2014. Dále o nákupu sbírkových předmětů, nestan-
dardních nákupech sbírek, jenž nelze regulérně financo-
vat. Připomínala se váha zodpovědnosti zřizovatele mu-
zea a povinnost ze zákona vytvářet podmínky pro sbírky. 
Vyjádřena byla skepse nad zaváděním nového principu 
registru muzeí do zákona o sbírkách muzejní povahy. 
Probírána byla také otázka smyslu registrace muzeí, 
přičemž všichni přítomní se shodli na poznatku, že spe-
kulativně a účelově vzniklá nová muzea pouze z důvo-
du dosahu k dotacím povětšině nesplňují tzv. známku 
muzea a navodila otázku efektivnosti hodnocení a bu-
doucí akreditace muzeí. V široké diskusi se předávaly 
zkušenosti a podmínky vývozu sbírkových předmětů do 
zahraničí. Závěrem setkání si zúčastnění zástupci muzeí 
vyměňovali profesní poznatky, zabývali se regionálními 
otázkami a plány Plzeňského kraje v oblasti kultury.

Karlovarská krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš, Městské muzeum 
Mariánské Lázně, datum volby: 18. 1. 2013

* 18. 1. 2013, Sokolov – Karlovarská krajská sekce se 
v roce 2013 sešla v sokolovském muzeu. Tématem byl 
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výstavní program muzeí na aktuální rok. Proběhla volba 
předsedy krajské sekce, při které byl potvrzen dosavad-
ní předseda Ing. Jaromír Bartoš, ředitel Městského mu-
zea Mariánské Lázně. Podnětná byla diskuse se členkou 
exekutivy AMG PhDr. Janou Hutníkovou.

Ústecká krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města 
Ústí nad Labem, datum volby: 13. 12. 2012
Zasedání v roce 2013:

* 22. 3. 2013, Most –první setkání v roce 2013 se usku-
tečnilo v Oblastním muzeu v Mostě. Projednávány byly 
informace z jednání Senátu AMG (nové členské průkazy, 
otázka zpoplatnění zápůjček od NPÚ, Národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis, aktuální záležitosti digitalizace 
sbírek muzejní povahy), dále byly podány informace 
o akcích k 200. výročí bitvy u Chlumce 1813,  informace 
o Oblastním muzeu v Mostě a příprava společné putov-
ní výstavy „Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje“. 
Největší prostor zabrala diskuse k jednání o „požadav-
cích na zpřístupnění dokumentací sbírek muzejní pova-
hy“ ze strany církevních institucí, především Biskupství 
litoměřického. Zde byl zprostředkován například právní 
výklad k předmětné žádosti zpracovaný panem JUDr. M. 
Žižkou, sdělení zástupce Exekutivy AMG PhDr. Kuchyňky 
a další názory účastníků jednání, kteří konstatovali nut-
nost koordinace postojů především ze strany zřizovatelů 
muzeí a vlastníků sbírek.

* 31. 10. 2013, Chomutov – druhé jednání se konalo 
v Oblastním muzeu v Chomutově. Byly předány informa-
ce o jednání Senátu AMG a aktuální informace o stavu 
zpřístupnění dokumentací sbírek muzejní povahy v rám-
ci církevních restitucí, kde hlavní vlastníci (Ústecký kraj, 
Město Ústí nad Labem aj.) připravili koordinovaný postoj 
k předkládaným žádostem. Dalším bodem jednání byla 
informace o současném stavu a o budování expozice Co-
llegia Bohemica, o. p. s., v Ústí nad Labem od Mgr. Jana 
Šíchy. Dále byli přítomní informováni o putovní výsta-
vě „Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje“, poté 
se projednávaly možnosti další spolupráce, zápůjčky 
výstav a výměna publikací. Na závěr byla poskytnuta in-
formace o Oblastním muzeu v Chomutově a jeho nové 
expozici gotického umění a o výstavě k životu a dílu Jo-
sefa Opitze.
Další činnost orgánu AMG:
Předseda sekce AMG Mgr. Houfek a člen sekce, ředitel 
Oblastního muzea v Litoměřicích Mgr. Tomáš Wiesner, 
zasedali ve výběrové komisi na obsazení místa ředitele 
Oblastního muzea v Lounech. Největší společnou akcí 
krajské sekce v roce 2013 byla výstava „Tajnosti z depo-
zitářů muzeí Ústeckého kraje“, která byla od června do 
konce října 2013 přístupná na zámku Nový Hrad v Jimlí-
ně, poté se přesunula do Saska do města Annaberg-Bu-
chholz a pokračovat bude i v následujícím roce 2014 na 
území Saska a Ústeckého kraje. Jejím garantem je Regi-
onální muzeum v Teplicích a projektu se účastní většina 
členských muzeí AMG v Ústeckém kraji.

liberecká krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Petra Hejralová, Městské mu-
zeum v Železném Brodě, datum volby: 5. 2. 2013
Zasedání v roce 2013:

* 5. 2. 2013, Liberec – za účasti Anny Komárkové, BBus 
(Hons), v úvodu jednání zazněly informace o aktuálních 
záležitostech v oboru (Gloria musaealis, statistika aj.). 
Přítomní jednohlasně podpořili návrh předsedkyně 
Komise knihovníků AMG PhDr. Štěpánky Běhalové na 
zřízení elektronické konference a odmítli její nahraze-
ní newsletterem AMG, jak bylo navrženo na zasedání 
Senátu dne 15. 12. 2012. Následovala dlouhá debata 
o X. Sněmu AMG v Opavě. Přítomní vyjádřili nesouhlas 
s průběhem, zejména s nelogickou posloupností schva-
lování programu činnosti Asociace na další období a až 
poté volbou nové exekutivy a předsedy AMG. Pro pří-
ští Sněm AMG Liberecká krajská sekce navrhuje, aby 
prezentace kandidátů do exekutivy a na předsednický 
post, spolu s představením jejich volebního programu, 
proběhla první den zasedání Sněmu, následně proběhla 
volba, a až na základě volby by se druhý den Sněmu, 
ve shodě s volebním programem, schválil plán činnosti 
AMG. Následovala debata nad dopadem církevních re-
stitucí, nad poplatky ze strany NPÚ za zápůjčky sbírko-
vých předmětů, převodem archiválií z muzeí do archivů 
ad. Na závěr zasedání proběhla volba předsedy kraj-
ské sekce. Zvolena byla Mgr. Petra Hejralová, ředitelka 
Městského muzea v Železném Brodě.

* 16. 9. 2013, Jablonec nad Nisou – za účasti PhDr. Mi-
chala Babíka (člena pracovní skupiny pro muzejní legis-
lativu) a PhDr. Zdeňka Kuchyňky (člena Exekutivy AMG), 
hlavním tématem zasedání bylo seznámení členů s ak-
tuálními informacemi z dění v oboru a především disku-
se nad zamýšlenou novelou muzejního zákona.

Královéhradecká krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Michal Babík, Regionální muze-
um a galerie v Jičíně, datum volby: 31. 1. 2013
Zasedání v roce 2013:

* 31. 1. 2013, Hradec Králové – rezignace dosavad-
ní předsedkyně Mgr. Machkové Prajzové, Ph.D.; volba 
nového předsedy PhDr. Michala Babíka, reflexe sněmu 
AMG v Opavě, koordinace plánovaných muzejních nocí.

* 3. 7. 2013, Jičín – informace o novelizaci vyhláš-
ky 275/2000 Sb., a plánované novelizaci zákona 
č. 122/2000 Sb., otázka církevních restitucí apod.; infor-
mace o projektu společných webových stránek Králové-
hradecké krajské sekce; koordinace aktivit souvisejících 
s výročím války 1866 (v roce 2016).

Pardubická krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Jiří Junek, Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě, datum volby: 28. 1. 2013
Zasedání v roce 2013:

* 28. 1. 2013, Česká Třebová – zpráva o stavu a činnos-
ti jednotlivých muzeí, aktuální problémy inventarizace 
sbírek a jejich digitalizace.
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Krajská sekce Vysočina
Předseda sekce: MgA. Jiří Jedlička, Muzeum Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě, datum volby: 8. 1. 2013
Zasedání v roce 2013:

* 8. 1. 2013, Jihlava – volba předsedy krajské sekce.

jihomoravská krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Pavel Ciprian, Muzeum města 
Brna, p. o., datum volby: 23. 1. 2013
Zasedání v roce 2013:

* 10. 12. 2013, Brno – informace o činnosti Exekutivy 
AMG, příprava plánu činnosti AMG na rok 2014, infor-
mace o stavu muzejní statistiky a benchmarkingu, vý-
voj oborové legislativy (novela zákona č. 122/2000 Sb. 
a technická novela zákona č. 122/2000 Sb. ve vztahu 
k NOZ), mediální kampaně AMG pro rok 2014 (Národní 
soutěž muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, 
kampaň „Muzea a 20. století“), zhodnocení mezinárod-
ní konference Muzeum a změna IV, informace o setkání 
s představiteli Rady galerií ČR s diskusí o novele zákona 
č. 122/2000 Sb. a muzejních standardech s cílem najít 
shodná stanoviska obou profesních organizací. Proble-
matika programů na správu (evidenci) sbírek a archivaci 
těchto dat ve světle aktuálního stavu programu DEMUS.

olomoucká krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová, Vlasti-
vědné muzeum v Šumperku, datum volby: 31. 1. 2013
Zasedání v roce 2013:

* 31. 1. 2013, Šumperk – projednávány byly zejména 
legislativní změny, muzejní statistika a aktuality z čin-
nosti AMG.

* 11. 12. 2013, Šumperk – legislativa, muzejní statisti-
ka, aktuality z činnosti AMG.

zlínská krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., Muzeum 
regionu Valašsko, datum volby: 29. 11. 2012 
Nový předseda sekce:  Ing. Tomáš Vitásek, Muzeum re-
gionu Valašsko, datum volby: 3. 4. 2013
Členové výboru: Ing. Jindřich Ondruš, Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; PhDr. Ivo Frolec, 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; PhDr. Antonín 
Sobek, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně; datum 
volby: 29. 11. 2012
Zasedání v roce 2013:

* 3. 4. 2013, Uherské Hradiště – volba předsedy, pro-
jednání legislativy.

* 1. 10. 2013, Rožnov pod Radhoštěm – projednání 
změn a aktuální situace.

moravskoslezská krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Sylva Dvořáčková, Muzeum 
Novojičínska, p. o., datum volby: 7. 12. 2012
Zasedání v roce 2013:

* 28. 11. 2013, Opava – společná organizace akce Slez-
ská muzejní noc, legislativa v muzejnictví.

KomiSE AmG
Komise archeologická
Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (individuál-
ní člen AMG), datum volby: 2013
Členové výboru: PhDr. Martina Beková (Muzeum a ga-
lerie Orlických hor, Rychnov n. Kněžnou), PhDr. Alena 
Humpolová (Moravské zemské muzeum, Brno), PhDr. 
Ondřej Chvojka (Jihočeské muzeum, České Budějovice), 
PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. (tajemnice výboru, Mo-
ravské zemské muzeum, Brno), Mgr. Dana Menoušková 
(Slovácké muzeum, Uherské Hradiště), Mgr. Milan Met-
lička (Západočeské muzeum, Plzeň), doc. PhDr. Martin 
Oliva, Ph.D. (MZM, Brno), PhDr. Jarmila Valentová (Ná-
rodní muzeum, Praha), PhDr. Petr Zavřel (Jihočeské mu-
zeum, České Budějovice), Mgr. David Zimola (Muzeum 
Vysočiny, Jihlava), datum volby: 2013
Počet členů komise: 46 institucí (83 zástupců), 1 indivi-
duální člen
Zasedání v roce 2013:

* 29.–31. 5. 2013, Hranice – Archeologie v muzeích 
a dobrovolnická práce.

Komise botanická
Předseda komise: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb, 
p. o. Karlovarského kraje), datum volby: 12. 10. 2010
Nový předseda komise: Mgr. Lukáš Krinke (Sládečko-
vo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.), datum volby: 
21. 5. 2013
Členové výboru: RNDr. Svatava Kubešová (Moravské 
zemské muzeum), Mgr. Jiří Juřička (Muzeum Vysočiny 
Jihlava), RNDr. Karel Sutorý, CSc. (Moravské zemské mu-
zeum), Mgr. Kamila Juřičková (Muzeum Vysočiny Jihla-
va), datum volby: 21. 5. 2013
Počet členů komise: 38 institucí (53 zástupců), 2 indivi-
duální členové
Zasedání v roce 2013:

* 21. 5. 2013, Kladno, Čabárna – zvolení návrhové ko-
mise, schválení programu zasedání, schválení volební 
komise a volebního řádu, informace dosavadního před-
sedy komise o jednání Senátu AMG a o hospodaření 
komise v letech 2012 a 2013, zvolení nového výboru 
komise (předseda + dva členové). Plenární zasedání po-
věřilo J. Brabce a S. Kubešovou organizací podzimního 
semináře v Brně. Do přehledu návrhů byly doplněny 
další návrhy na determinační semináře: V. Grulich – Se-
necio, F. Krahulec – Allium, popř. Pilosella, J. Danihelka 
– Cerastium. Upřesnění plánu jarních seminářů komise 
na léta 2014–2016 (2014 – Slovensko: Poloniny, garant 
SNM / náhradní řešení Malá Fatra, garant SMOPaJ; 2015 
– Ostravsko, garant Zdenka Rozbrojová; 2016 – Tábor-
sko, garant Daniel Abazid). Celková diskuse k plánu čin-
nosti botanické komise AMG na období 2014 až 2016 
a jeho schválení.
Konferenční činnost orgánu AMG:

* 20.–24. 5. 2013, Kladno, Čabárna – Seminář botani-
ků muzeí ČR a SR: každoroční týdenní seminář sestávající 
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z odborných exkurzí a přednášek, tentokrát zaměřený 
na flóru a vegetaci Kladenska. Seminář byl pořádán Slá-
dečkovým vlastivědným muzeem v Kladně ve spolupráci 
s AMG, Herbářovými sbírkami Univerzity Karlovy v Pra-
ze a Správou CHKO Křivoklátsko za podpory Ministerstva 
kultury ČR, Statutárního města Kladna a Tradičního pi-
vovaru v Rakovníku. Na vedení exkurzí se podíleli regio-
nální znalci z řad pracovníků výzkumných a vzdělávacích 
institucí a orgánů ochrany přírody, jmenovitě RNDr. Jiří 
Sádlo (Botanický ústav Akademie věd ČR v Průhonicích), 
Mgr. Michal Štefánek (Herbářové sbírky UK v Praze), Jiří 
Hadinec (Herbářové sbírky UK v Praze), Ing. Václav So-
mol, CSc. (Správa CHKO Křivoklátsko) a RNDr. Jiří Brabec 
(Muzeum Cheb).

* 22.–23. 10. 2013, Brno – Podzimní determinační se-
minář: v prostorách botanického oddělení Moravského 
zemského muzea se uskutečnil tradiční podzimní určo-
vací seminář Botanické komise AMG, který následující 
den pokračoval exkurzí na nedalekou lokalitu Hády. Hlav-
ním tématem prvního dne semináře byly determinačně 
obtížné jestřábníky podrodu Pilosella. Vedení určovací 
části semináře se ujal expert na danou problematiku, 
RNDr. Jindřich Chrtek, CSc., z Botanického ústavu v Prů-
honicích u Prahy. Svoji prezentaci doplnil demonstrací 
herbářových položek. Po přestávce program pokračoval 
až do pozdních odpoledních hodin určovacím praktikem 
s možností determinace vlastního herbářového materi-
álu, doneseného jednotlivými účastníky semináře. Na 
program druhého dne byla zařazena bryologická exkur-
ze na vrch Hády pod vedením RNDr. Svatavy Kubešové 
z Moravského zemského muzea.

Komise dějin umění
Předseda komise: PhDr. Jan Mohr, Severočeské muze-
um v Liberci, datum volby: 2011
Členové výboru komise: PhDr. Radim Vondráček (Umě-
leckoprůmyslové museum v Praze), datum volby: 2011
Počet členů komise: 33 institucí (39 zástupců), 2 indivi-
duální členové
Zasedání v roce 2013: 
V rámci jednání mezi členy komise byla v roce 2013 ve-
dena pouze elektronická korespondence.

Komise etnografická
Předsedkyně komise: PhDr. Romana Habartová (Slovác-
ké muzeum v Uherském Hradišti, od 1. 11. 2013 indivi-
duální členka), datum volby: 1. 11. 2011
Členové výboru komise: PhDr. Alena Kalinová (Morav-
ské zemské muzeum Brno), Mgr. Jana Tichá (Valašské 
muzeum v přírodě Rožnov p. Radhoštěm), PhDr. Ivana 
Kubečková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy), 
PhDr. Alexandra Zvonařová (Muzeum Jindřichohradec-
ka), datum volby: 16. 4. 2012
Počet členů komise: 47 institucí (75 zástupců), 5 indivi-
duálních členů
Zasedání v roce 2013:

* 16.–17. 4. 2013, Brno – Jarní seminář EK AMG v Mu-
zeu romské kultury: výstupy pověřených pracovišť 
MK ČR, akviziční činnost muzeí, muzejně pedagogická 
praxe, projekty poslední doby; důležitost vzájemného 
setkávání a obohacování muzejních pracovníků o díl-
čí zkušenosti a řešení problémů. Mimořádné plenární 
zasedání komise: přijetí nových členů, návrh udělení 
četného členství: PhDr. Vanda Jiříkovská, CSc., z Prahy 
a PhDr. Věra Kovářů z Brna. Program jednání: Definice 
pojmu kulturní dědictví v terénu, Historie, činnost a vize 
Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Kar-
patech – Subkomise pro lidové obyčeje ve Slováckém 
muzeu v Uherském Hradišti a vydání kolektivní mono-
grafie; Ohlasy cyrilometodějské tradice v lidové kultu-
ře; Krajské ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby ve 
Zlínském kraji; Grantový výzkum MK ČR za rok 2012 
„Malérečky na Hodonínsku“ a výstava „Vajíčko malo-
vané z lásky darované“; Edice Lidová řemesla a lidová 
umělecká výroba, řada textilní technologie; Informační 
systém MUSEION pro muzea, galerie a archivy pro sprá-
vu a evidenci sbírkových fondů; Pojmosloví etnografic-
kých sbírek (současný stav); Unikátní sbírky moravských 
koutních plachet ze sbírek Národního muzea; Tvorba da-
tabáze a webové aplikace Evidence lidového stavitelství 
BACH; Dětský dvůr aneb 12 let muzejně-pedagogické 
praxe na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici; 
Od řemesla k umění v tradičním textilu. Exkurze do Jur-
kovičovy vily a vily Tugendhat, noční prohlídka expozice 
romské kultury. Program 2. bloku jednání: Akce k 125. 
výročí Muzea Novojičínska: zahájení Festivalu muzejních 
nocí, výstavy „Svatý Lukáš, maléř Boží“ a „V naší komo-
ře malované lože“, program Já mám doma trnku; Mezi-
národní den Romů (8. dubna 2013); Projekt Rok lidové 
architektury a mistrů lidového stavitelství Čech, Moravy 
a Slezska; Projekt Člověk tvůrce; Pět ročníků folklorního 
festivalu v Jindřichově Hradci a čtvrtý ročník výstavy 
Nožík Tomáše Krýzy; Na Hedvábné stezce – opomíjené 
kulturní tradice na území Střední Asie – Městské a no-
mádské propojení; Lidové písně z Podhorácka. Exkurze: 
prohlídka památky UNESCO, vily Tugendhat a Jurkovičo-
vy vily v Brně-Žabovřeskách. 

* 11.–12. 12. 2013, Zlín, Luhačovice – 2. Zimní seminář 
EK AMG: představení prostor 14|15 Baťova institutu ve 
Zlíně – integrovaného kulturního a vzdělávacího centra 
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Zlínského kraje v nově zrekonstruovaných továrenských 
budovách č. 14 a 15 architekta Jiřího Voženílka. Pro-
gram jednání: Svatí  Cyril a Metoděj  a aktuálnost jejich 
poselství pro 21. století; Rekonstrukce krojů  Ostrožsko, 
Veselsko, Horňácko (1890 a 1930) – konfrontace s dneš-
ní podobou krojů; semináře o rekonstrukci slavnostního 
kroje v Hustopečích; Dokumentace tradičního stavitel-
ství na Zlínsku; Projekt včelího domu a medové zahrady 
v Rymicích; Muzeum pro seniory (společný projekt Ost-
ravského muzea a Archívu města Ostravy – Moje Ost-
rava – moje historie; Zkušenosti z kontroly dodržování 
zákona č. 122/2000 Sb., které získalo v září roku 2013 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Malovaný ná-
bytek ve sbírkách Muzea Těšínska; Zpracování pověstí 
o klášteře Porta coeli pro interaktivní výklad; Druhý díl 
Lidových písní z Podhorácka. Exkurze: prohlídky muzej-
ních výstav a expozic 14|15 Baťova institutu. Druhý den 
prohlídka Muzea luhačovického Zálesí s ukázkou edu-
kačních programů, komentovaná prohlídka Jurkovičovy 
architektury v lázních, expozice muzea, aktuální výstavy 
Lázeňské menu a Hotel na hlavní ulici. Strategie spolu-
práce s veřejností – programy k probíhajícím výstavám 
a jejich výstupy. Komentovaná prohlídka luhačovických 
lázní – Realizace slovenského architekta Dušana Samo 
Jurkoviče v Luhačovicích. Závěr: důležitost setkávání 
kolegů v oboru, jedinečná příležitost konfrontace prá-
ce, vzájemná inspirace, obohacování ku prospěchu naší 
práce směrem k  poslání uvnitř muzeí, a také na základě 
naší odborné činnosti směrem k široké veřejnosti.

Komise geologická
Předsedkyně komise: RNDr. Blanka Šreinová (Národní 
muzeum), datum volby: 22. 9. 2011
Členové výboru komise: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. 
(Moravské zemské muzeum, místopředseda), datum 
volby: 22. 9.2011
Počet členů  komise: 19 institucí (35 zástupců)
Zasedání v roce 2013:

* 9. 9. 2013, Bratislava – hlavní náplní programu byla 
zpráva o činnosti AMG, výměna obecných zkušeností 
souvisejících s činností v muzeu (legislativa, organizace 
práce, pracovní postupy, problematika evidence, ošet-
řování a ukládání předmětů a prezentace sbírek) a pro-
blematika vnějších vztahů (spolupráce s těžebními závo-
dy, státní správou, orgány Ochrany přírody, školami aj.) 
jak v České republice, tak na Slovensku. 
Ediční činnost orgánu AMG:

* Ďurišová A., Gargulák M., Gregor M., Hudáčková-
-Hlavatá N., Madarás J., Vlačiky M., Zahradníková B.: Ex-
kurzný sprievodca – Malé Karpaty, Tribeč a Podunajsko. 
Vydalo Slovenské Národné múzeum – Prírodovedné 
múzeum v Bratislavě roku 2013, při příležitosti konání 
Semináře geologů muzeí České a Slovenské republiky, 
pořádaného ve dnech 9.–12. září 2013. Publikace se 
zabývá geologickými, paleontologickými a mineralogic-
kými poměry lokalit, které byli navštíveny v rámci výše 
zmíněné akce.

Konferenční činnost orgánu AMG:

* 9.–12. 9. 2013, Bratislava – Malé Karpaty, Tribeč 
a Podunajsko: seminář byl strukturován do čtyř dní: 
První den byla přednesena zpráva o činnosti AMG, pro-
běhla prohlídka přírodovědných expozic v SNM v Bra-
tislavě, včetně diskuze spojené s problematikou tvorby 
sbírek, uspořádání expozic, výukových programů pro 
různé věkové kategorie apod., ve večerních hodinách 
proběhl cyklus přednášek seznamujících účastníky s ge-
ologií oblastí, které budou v následujících dnech navští-
vené. Druhý den byly navštívené exkurzní lokality v ob-
lasti Malých Karpat, třetí den exkurzní lokality v oblasti 
Tríbeče a Podunajské nížiny, ve večerních hodinách pro-
běhla prezentace příspěvků pracovníků z různých muzeí 
souvisejících s jejich muzejní prací. Čtvrtý den se konala 
pěší exkurze na paleontologickou lokalitu v oblasti De-
vínské Kobyly. Všechny plánované aktivity byly v průbě-
hu semináře beze zbytku splněny. Organizátor – Príro-
dovedné múzeum SNM, zastoupené Evou Nelišerovou, 
Aničkou Ďurišovou a dalšími, odvedlo precizní práci.
Další činnost orgánu AMG:
Několikadenní seminář, pořádaný jednou do roka, ský-
tá nejlepší možnost přednášek i oponentury vybra-
ných koncepčních problémů, uvedení všech novinek 
(vzdělávání a školení) do povědomí odborníků, sdruže-
ných  rámci komise, seznámení s výzkumnými projekty 
a jejich výsledky, což vede k mezi-muzejní spolupráci. 
Diskuse nad výstavními tématy přináší dlouhodobou 
spolupráci a výměna výstav k zhodnocení vynaložených 
finančních prostředků.

Komise knihovnická
Předsedkyně komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. 
(Muzeum Jindřichohradecka), datum volby: 3. 9. 2013
Členové výboru komise: Mgr. Alena Petruželková (Pa-
mátník národního písemnictví, místopředsedkyně), 
Mgr. Iveta Mátlová (Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti, tajemnice), Bc. Šárka Bláhová (Uměleckoprů-
myslové museum v Praze), Mgr. Jiří David (Muzeum 
Brněnska, Památník písemnictví na Moravě), Eva Entle-
rová, Bbus (Hons.) (České muzeum stříbra), Bc. Jana Fri-
drichová (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě), 
PhDr. Martina Horáková (Národní galerie), Mgr. Dana 
Hradilová (Muzeum Českého krasu Beroun), Mgr. Lucie 
Chrástová (Národní technické muzeum), PhDr. Božena 
Kabelíková (Muzeum Vysočiny v Třebíči), PhDr. Jarmila 
Kučerová (Národní muzeum), Vladimíra Lichovníková 
(individuální členka AMG), PhDr. Judita Matějová (Mo-
ravská galerie v Brně), PhDr. Jana Michlová (Regionální 
muzeum Teplice), Iva Nývltová (Muzeum východních 
Čech, Hradec Králové), Jarmila Okrouhlíková, (Umělec-
koprůmyslové muzeum Praha), Mgr. Helena Stejskalová 
(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Mgr. Re-
náta Tetřevová (Východočeské muzeum v Pardubicích), 
Hana Tupá (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Ma-
riánské Týnici), Yvetta Viktoříková (Muzeum Karlovy 
Vary), datum volby: 3. 9. 2013
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Počet členů komise: 65 institucí (120 zástupců), 3 indi-
viduální členové
Zasedání v roce 2013:

* 25. 2. 2013, Praha – příprava odborného programu 
37. semináře v Ústí nad Labem, školení AACR2 ve spolu-
práci se SK ČR a NTM Praha a na valnou hromadu SKIP, 
příspěvky do časopisu Biblio, exkurze do expozice poly-
grafie.

* 10. 6. 2013, Praha – závěrečná revize přípravy 37. se-
mináře, aktuální povodňová situace – NM Praha, Ústí 
nad Labem, aktuální situace v muzejních knihovnách 
– potíže na jižní Moravě, v Pardubickém kraji, příprava 
voleb, hlavních programových linií komise a jednacího 
řádu. 

* 3. 9. 2013, Ústí nad Labem – valná hromada komise, 
volby do výkonného výboru KK AMG, schválení zprávy 
o činnosti komise.

* 22. 11. 2013, Pardubice – hodnocení 37. semináře 
v Ústí nad Labem, příprava 38. semináře v muzeu ve 
Frýdku Místku, příprava Týdne knihoven 2014, aktuali-
zace členské základny a www stránek komise, návštěva 
a podpora veletrhu Zámek plný knih.
Ediční činnost orgánu AMG:
Na webových stránkách Knihovnické komise AMG jsou 
přístupny všechny aktuální materiály komise, aktualizo-
vaný seznam členů, příspěvky ze seminářů, adresář mu-
zejních knihoven, zápisy ze schůzek výkonného výbo-
ru, knihovnické odkazy, fotogalerie, publikační činnost 
o muzejních knihovnách.
Konferenční činnost orgánu AMG:

* 3.–5. 9. 2013, Ústí nad Labem – Seminář knihovníků 
muzeí a galerií: v Muzeu města Ústí nad Labem se usku-
tečnil v pořadí 37. odborný seminář knihovníků muzeí 
a galerií, který připravuje každoročně Knihovnická ko-
mise AMG. V úvodu semináře proběhla valná hromada 
knihovnické komise a uskutečnily se volby nového vý-
boru komise na léta 2013–2016. Předsedkyní byla opět 
zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., z Muzea Jin-
dřichohradecka, místopředsedkyní se stala Mgr. Alena 
Petruželková z Památníku národního písemnictví v Pra-
ze a tajemnicí Mgr. Iveta Mátlová ze Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti. Valná hromada schválila zprávu 
o činnosti komise v uplynulém roce, přijala i změny do 
jednacího řádu komise a dokument Hlavní programové 
linie činnosti knihovnické komise AMG. Odborný pro-
gram semináře byl rozdělen do dvou základních bloků 
– Knihovnická koncepce a její implementace do praxe 
a Periodika v muzejních knihovnách. Aktuální témata 
přiblížili účastníkům tradičně přední odborníci v pro-
blematice a zástupci ústředních institucí. V přestávkách 
mezi přednáškami si knihovníci vyměňovali zkušenosti, 
prohlédli si ústecké muzeum a muzejní knihovnu. Bě-
hem třídenního semináře navštívili účastníci také Se-
veročeskou vědeckou knihovnu, Vědeckou knihovnu 
Univerzity J. E. Purkyně, Muzeum lidové architektury 
v Zubrnicích a Drážďany. Semináře se zúčastnilo celkem 
109 účastníků včetně přednášejících.

Další činnost orgánu AMG:

* Zvýšení počtu členů komise – 120 zástupců: knihov-
níků muzeí a galerií z celkem 65 institucí, 3 individuální 
členové (ke konci roku 2011: 89 zástupců z 56 institucí, 
ke konci roku 2012: 99 zástupců ze 62 institucí).

* Školení AACR2 pro muzejní knihovníky – ve spolu-
práci se Souborným katalogem NK ČR a Národním tech-
nickým muzeem. Katalogizace podle pravidel AACR2 
se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků 
a k minimálnímu záznamu pro SK ČR. Školení proběhlo 
ve dnech 9.–10. 4. a 25.–26. 4. 2013 – účast 50 knihov-
níků z muzeí a galerií.

* Spolupráce se SKIP – tradičně výborná spolupráce 
s profesní organizací SKIP se upevnila. V hlavním bloku 
programu valné hromady SKIP v Brně ve středu 19. 6. 
2013 přednesla předsedkyně komise dr. Běhalová s ře-
ditelem Knihovny Národního muzea PhDr. Martinem 
Sekerou příspěvek o muzejních knihovnách. Na podzim-
ním semináři následoval návrh předsedy SKIP Mgr. Ro-
mana Giebische, Ph.D., aby Týden knihoven 2014 před-
stavil právě muzejní knihovny. Byla navázána výborná 
spolupráce mezi vedením SKIP a AMG. 

* Digitalizace fondů a účast v oborových bránách – 
v oblasti digitalizace je pozornost věnována především 
oblasti periodik. Úspěšně se rozvíjí projekt Jednotné 
oborové brány ART, na níž se podílí řada velkých muzej-
ních knihoven. V roce 2013 si oborové brány vyjasňova-
ly svou pozici k nově vznikajícímu Centrálnímu portálu 
knihoven. 

* Grantové projekty VISK – Muzejní a galerijní knihovny 
využívají grantové programy MK ČR, termín odevzdání 
příspěvků na rok 2014 se posunul na 10. prosince 2013.
Propagace práce komise a muzejních knihoven – práce 
komise propagována na panelech na valné hromadě 
SKIP, dále byly připravené materiály použity při semináři 
v Ústí nad Labem a jsou připraveny pro použití na Týden 
knihoven 2014. Práce komise a seminář byly propago-
vány na stránkách časopisu Čtenář, Věstník AMG, Ikaros, 
Duha a BIBLIO.

* Elektronická konference muzejních knihovníků KO-
MIG se rozšířila o nové členy.
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Komise konzervátorů-restaurátorů
Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek (Technické muze-
um v Brně), datum volby: 6. 9. 2011
Členové výboru komise: Ing. Dušan Perlík (místopřed-
seda, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy), Ing. 
Alena Selucká (tajemnice, Technické muzeum v Brně), 
Mgr. Dana Modráčková (1. člen, Regionální muzeum 
v Chrudimi), doc. ak. mal. Petr Kuthan (2. člen, Národní 
galerie v Praze).
Krajské sekce komise: Mgr. Jaroslav Bašta (Muzeum 
Vysočiny Třebíč, sekce Vysočina), Ing. Jana Kadeřáb-
ková (Národní muzeum, sekce Praha), Jiří Kloboučník 
(Prácheňské muzeum v Písku, sekce jihočeská), Alena 
Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, sekce 
jihomoravská), Ondřej Mour, DiS. (Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti, sekce zlínská), Bc. Eva Podzemná 
(Západočeské muzeum v Plzni, sekce plzeňská), Aranka 
Součková Daňková (Polabské muzeum, sekce středočes-
ká), Mgr. Markéta Šimčíková (Valašské muzeum v příro-
dě v Rožnově pod Radhoštěm, sekce moravskoslezská 
a olomoucká), Dušan Vančura (Muzeum Cheb, sekce 
karlovarská), Jiří Volný (Severočeské muzeum v Liberci, 
sekce liberecká), Mgr. Dana Modráčková  (Regionální 
muzeum v Chrudimi, sekce pardubická a královehradec-
ká), datum volby: 6. 9. 2011
Počet členů komise: 74 institucí (222 zástupců), 19 in-
dividuálních členů
Zasedání v roce 2013:

* 21. 2. 2013, Praha – činnost sekcí, příprava konferen-
ce Hodonín (organizace, příspěvky do časopisu Fórum 
a jeho vydání), prezentace příspěvku Doporučení Komi-
se KR pro zadávání ko-re prací, podmínky pro udělování 
licencí MK ČR pro restaurování kulturních památek, re-
vize webových stránek a aktualizace adresáře.

* 9. 9. 2013, Hodonín – informace z AMG, legislativa, 
revize členů, prezentace Fóra, kritika příspěvků, organi-
zační záležitosti a upřesnění programu konference, per-
sonální politika v Pardubickém a Královéhradeckém kra-
ji, příprava plenárního zasedání, činnost krajských sekcí 
a pracovních skupin, návrh na čestné členství – Modráč-
ková, 4 nové normy ČSN EN.

* 11. 9. 2013, Hodonín – revize adresáře, činnost kraj-
ských sekcí, činnost pracovních skupin, prezentace ča-
sopisu Fórum a diskuse, vymezení činnosti za rok 2014, 
4 nové normy ČSN EN pro oblast ochrany kulturního 
dědictví, spolupráce se zahraničím E.C.C.O., CEN, per-
sonálie. 
Během roku byly zabezpečovány tradiční činnosti spo-
jené s fungováním jednotlivých krajských sekcí, aktu-
alizace a přijímání nových členů, aktualizace a úprava 
www stánek, podání informací o činnosti mezinárodní 
organizace E.C.C.O, činnost pracovních skupin, sledová-
ní související legislativy, zabezpečení Konference kon-
zervátorů-restaurátorů v Litoměřicích a Textil v muzeu 
v Brně, příprava plenárního zasedání.
Vzhledem k velkému zájmu o problematiku zadávání ko-
-re prací, která měla být ve formě příspěvku prezentována 

na sněmu AMG v Opavě – k čemuž z časových důvodů 
nedošlo, byl tento materiál přepracován do písemné 
podoby a pod názvem Doporučení Komise konzerváto-
rů-restaurátorů AMG pro postup zadávání konzervátor-
sko-restaurátorský prací uveřejněn v časopise Fórum 
2013 (str. 148) a jako příloha Věstníku AMG č. 2/2013.
Ediční činnost orgánu AMG:

* Fórum pro konzervátory-restaurátory, Hodonín 2013, 
Technické muzeum v Brně, 2013, ISBN 978-80-86413-
98-3, ISSN 1805-0050, 152 stran, 450 ks, cena 215 Kč. 
Odborné recenzované periodikum vydávané Metodic-
kým centrem konzervace Technického muzea v Brně, ve 
spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace 
muzeí a galerií ČR při příležitosti Konference konzervá-
torů-restaurátorů v Hodoníně 2013. Byla podána žádost 
o zařazení Fóra do citační a abstraktové databáze SCO-
PUS, v současné době je pořád ve fázi posuzování.

* Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, Tech-
nické muzeum v Brně, 2013, ISBN 978-80-87896-00-6, 
82 stran.
Konferenční činnost orgánu AMG:

* 10.–12. 9. 2013, Hodonín – konference konzerváto-
rů-restaurátorů byla v roce 2013 pořádána Metodickým 
centrem konzervace Technického muzea v Brně a Jiho-
moravským krajem v rámci projektu Porta Culturae, fi-
nancovaného z evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Spolupořadatelem setkání bylo tentokrát Masarykovo 
muzeum v Hodoníně, p. o., Komise konzervátorů-re-
staurátorů AMG a Český výbor ICOM. Program konfe-
rence, na které bylo finálně registrováno více než 250 
účastníků, byl mimořádně bohatý na kvalitní odborné 
příspěvky z nejrůznějších oblastí výzkumu a ochrany 
předmětů kulturního dědictví. Na konferenci bylo pre-
zentováno přes dvě desítky odborných studií zahrnují-
cích konzervátorsko-restaurátorské zásahy, materiálové 
průzkumy včetně analýz parametrů prostředí ukládání 
muzejních sbírek a jednotlivých předmětů. 
Do programu byla též znovu zapojena i odborná exkur-
ze, zahrnující návštěvu několika profesně zajímavých 
lokalit. Prvním z těchto míst bylo Muzeum vesnice jiho-
východní Moravy ve Strážnici, kde si účastníci prohlédli 
expozici seznamující se způsobem života a bydlení lidu 
v horských oblastech Slovácka a Pomoraví. Dále pro-
gram exkurze nabídl návštěvu gotických Zámeckých 
sklepů ve Strážnici a Slovanského hradiště v Mikulčicích. 
Závěrečnou částí exkurze pak byla plavba po Baťově 
kanále, která umožnila dozvědět se podrobnosti o této 
zajímavé technické památce. Součástí konference byly 
také prohlídky, které připravili pracovníci Masarykova 
muzea v Hodoníně. Kvalita většiny přednesených pří-
spěvků na konferenci je jistě výsledkem vysoce kvalifi-
kované odborné péče o naše kulturní dědictví, ale dou-
fáme, že také v sobě reflektuje náročné recenzní řízení 
a schválení, které je potřebné pro jejich publikování 
v odborném periodiku Fórum pro konzervátory-restau-
rátory 2013. Za to patří dík všem autorům i dalším spo-
lupracujícím partnerům, díky nimž se daří tuto kvalitu 
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udržovat a dále rozvíjet. Poděkování patří také Asociaci 
muzeí a galerií ČR a Českému výboru ICOM za stálou 
podporu konání těchto konferencí a vydávání tištěných 
verzí příspěvků. 
Další činnost orgánu AMG: 
V tomto roce aktivně pracovaly dvě pracovní skupiny, 
a to Kovová a Textilní. 

* Pracovní skupina Kovy – vedoucí Ing. Dušan Perlík 
(Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy); hlavním 
bodem činnosti pracovní skupiny Kovy v roce 2013 bylo 
pořádání (ve spolupráci s Metodickým centrem kon-
zervace Technického muzea v Brně) semináře Ochrana 
mincí a medailí v musejních sbírkách, který se uskuteč-
nil dne 30. 5. 2013 v Brně. Seminář byl zaměřen přede-
vším na konzervaci-restaurování mincí, a to jak z oblasti 
archeologických, tak historických sbírek. Dále byla po-
zornost věnována možnostem a omezením přírodověd-
ného průzkumu mincí a v neposlední řadě také diskuzi 
o pohledu na konzervaci-restaurování mincí, ze strany 
jak konzervátora, tak numismatika. Celkem zaznělo 
sedm přednášek a semináře se zúčastnilo 47 převáž-
ně konzervátorů-restaurátorů, výzkumných pracovníků 
a odborných pracovníků.
Metodické centrum konzervace Technického muzea 
v Brně v návaznosti na proběhlý seminář připravi-
lo tematicky stejně zaměřenou odbornou kolektivní 
monografii (viz ediční činnost), kterou obdrželi všich-
ni účastníci. Základem většiny kapitol jsou především 
přednesené příspěvky, které jejich autoři více či méně 
zásadním způsobem přepracovali či doplnili, a to i s při-
spěním zmíněné diskuze. 

* Pracovní skupina Textil – vedoucí Hana Tefal Jura-
nek, M.A. (individuální členka); skupina i v tomto roce 
připravila pro své členy řadu odborných akcí. Pokračo-
vala v tradici pořádání odborných přednášek se zamě-
řením na problematiku textilu, které se konaly v Národ-
ním muzeu v Praze (9. 4. 2013, 20. 11. 2013), zahraniční 
studijní cesty: 25. 4. 2013, Mnichov. Pracovní skupina 
i nadále velmi úspěšně spolupracovala s Komisí etno-
grafickou, jejíž některé členky jsou v redakční radě sbor-
níku Textil v muzeu.

Komise muzeologická
Předseda komise: PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (Katedra 
UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, FF MU 
Brno), datum volby: 10. 1. 2013 
Členové výboru komise: Mgr. Petr Nekuža (I. místo-
předseda, Technické muzeum v Brně), Mgr. Žaneta 
Marešová (II. místopředsedkyně, individuální členka), 
Mgr. Václav Rutar (Národní technické muzeum Praha), 
Mgr. Pavel Holman (oddělení muzeologie, FF MU Brno), 
datum volby: 10. 1. 2013
Počet členů komise: 27 institucí (35 zástupců), 3 indivi-
duální členové
Zasedání v roce 2013:

* 10. 1. 2013, Praha – zhodnocení činnosti komise za 
uplynulé 3 roky a volba nového výboru. 

* 11. 11. 2013, Praha – plenární zasedání, změny v člen-
ské základně, přijetí strategie činnosti komise na období 
2013–2016, informace ze zasedání výboru, různé. 
Konferenční činnost orgánu AMG:

* 19.–20. 6. 2013, Hodonín – komise byla spolupo-
řadatelem semináře Muzea a sociálně znevýhodnění, 
někteří členové komise na semináři vystoupili se svými 
příspěvky.

* 11. 11. 2013, Praha – diskusní fórum na téma Muze-
um a současnost – selekce, tezaurace prezentace. Pří-
tomno 23  účastníků, včetně hostů z ČR a SR.
Další činnost orgánu AMG:
Aktivní účast v práci přípravného výboru konference 
Muzeum a změna IV. Vytipování a kontaktování zahra-
ničních přednášejících. Několik členů komise pak vy-
stoupilo na konferenci se svými příspěvky.

Komise muzejních historiků
Předseda komise: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města 
Ústí nad Labem, datum volby: 29. 11. 2006
Členové výboru komise: PhDr. Stanislav Slavík (místo-
předseda, Národní muzeum), Bc. Josef Kremla (jednatel, 
České muzeum stříbra v Kutné Hoře), PhDr. Drahomíra 
Nováková (členka výboru, Městské muzeum a knihovna 
Čáslav), Mgr. Václav Trantina (člen výboru, Hornické mu-
zeum Příbram – Památník Vojna), datum volby: 29. 11. 
2006
Počet členů komise: 20 institucí (28 zástupců)
Zasedání v roce 2013: 
Komise se v roce 2013 nesešla.

Komise numismatiků
Předseda komise: PhDr. Luboš Polanský (Národní muze-
um), datum volby: 11. 10. 2012
Členové výboru komise: PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Ná-
rodní muzeum, tajemník), PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D. 
(Národní muzeum, místopředseda), prof. PhDr. Petr Vo-
rel, CSc. (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), 
PhDr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. (Moravské zemské 
muzeum), datum volby: 11. 10. 2012
Počet členů komise: 19 institucí (29 zástupců), 1 indivi-
duální člen
Zasedání v roce 2013:

* 30. 9. 2013, Valtice – metodika zpracovávání nálezů 
a problematika dokumentace a uložení numismatického 
materiálu v muzejních sbírkách.
Ediční činnost orgánu AMG: 

* Jan T. ŠTEFAN (ed.), Peníze v proměnách času IX. Nové 
výsledky numismatických výzkumů. Sborník abstraktů 
mezinárodní konference, Valtice 30. 9. – 3. 10. 2013, 
Ostrava – Brno – Valtice 2013, 44 s. (Acta numismati-
ca Bohemiae, Moraviae et Silesiae 16). ISBN 978-80-
86840-54-3.

* Luboš POLANSKÝ, Mezinárodní numismatická konfe-
rence Peníze v proměnách času IX. Nové výsledky numi-
smatických výzkumů, 30. 9. – 3. 10. 2013 Valtice. In: Nu-
mismatické listy 68, 2013, s. 189-190. ISSN 0029-6074.
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Konferenční činnost orgánu AMG: 

* 30. 9. – 3. 10. 2013, Valtice – mezinárodní numi-
smatická konference Peníze v proměnách času IX. Nové 
výsledky numismatických výzkumů, uspořádaná ve spo-
lupráci s Numismatickým oddělením Moravského zem-
ského muzea (Brno) a společností MARQ (Ostrava). 32 
referátů přednášejících ze tří zemí – České země, Polsko 
a Slovensko – na různorodé téma nových výsledků nu-
mismatického bádání. O konferenci se lze více dozvědět 
ze sborníku abstraktů a zprávy v Numismatických lis-
tech, viz výše.

Komise pro bezpečnost v muzeích
Předseda komise: Ing. Rudolf Pohl (Národní muzeum), 
datum volby: 31. 10. 2012
Členové výboru komise: 
Počet členů komise: 12 institucí (15 zástupců), 1 indivi-
duální člen, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2013: Komise se v roce 2013 nesešla. 

Komise pro lidové stavitelství
Předseda komise: PhDr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hos-
taše v Klatovech)
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. (Va-
lašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm); 
Mgr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech); 
PhDr. Radim Urbánek (Regionální muzeum ve Vysokém 
Mýtě)
Počet členů komise: 22 institucí (25 zástupců), 3 indivi-
duální členové
Zasedání v roce 2013: Komise se v roce 2013 nesešla. 

Komise pro militaria
Předseda komise: PhDr. Ladislav Čepička (Muzeum při 
správě NP a CHKO Šumava)
Členové výboru komise: Vlastimil Schildberger (místo-
předseda, Moravské zemské muzeum); Mgr. Petr Ob-
šusta (tajemník, Muzeum Vysočiny v Třebíči)
Počet členů komise: 8 institucí (8 zástupců), 1 individu-
ální člen
Zasedání v roce 2013: Komise se v roce 2013 nesešla.

Komise pro muzejní management
Předsedkyně komise: PhDr. Helena Koenigsmarková 
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum volby: 
24. 11. 2011
Členové výboru komise: PhDr. Hana Dvořáková (mís-
topředsedkyně, Moravské zemské muzeum), PhDr. Zu-
zana Strnadová (Muzeum hlavního města Prahy), 
PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerie v Jičí-
ně), PhDr. Lucie Zadražilová (tajemnice, Uměleckoprů-
myslové museum v Praze), datum volby: 24. 11. 2011
Počet členů komise: 25 institucí (28 zástupců), 3 indivi-
duální členové
Zasedání v roce 2013:

* Výbor komise se v roce 2013 sešel třikrát nad tématy 
pro workshop a další agendou.

Konferenční činnost orgánu AMG:

* 16. 12. 2013, Praha – komise zorganizovala pro mu-
zejní management AMG v historickém interiéru Náprst-
kovy čítárny v Náprstkově muzeu asijských, afrických 
a amerických kultur NM workshop k současným otáz-
kám managementu malých muzeí, zaměřený na mož-
nosti čerpání finančních prostředků pro muzea v novém 
programovacím období EU. Na seminář byli pozváni i za-
městnanci institucí, jež nejsou členy komise. Součástí 
workshopu byla prezentace Mgr. Hynka Böhma ze vzdě-
lávacího Institutu Euroschola k aktuální problematice 
využívání programů EU, které budou vypisovány od roku 
2014. Workshopu se zúčastnilo téměř 50 zaměstnanců 
muzeí a galerií z celé ČR. Lektor Hynek Böhm poskytl 
účastníkům semináře přehled nabízených programů, 
rozdělených do tří hlavních skupin podle náročnosti na 
přípravu a administrativu (programy Evropského sociál-
ního fondu; příhraniční spolupráce; mobilitní programy 
agentury NAEP). Zřejmě nejinspirativnější částí seminá-
ře byly jeho konkrétní rady, co je možné v rámci svých 
institucí udělat pro získání některé z dotací, doložené 
příklady z praxe.
Další činnost orgánu AMG: 
Pravidelné schůzky ke koncepční činnosti (dr. Ko-
enigsmarková, dr. Dittertová, dr. Strnadová).

Komise pro práci s veřejností  
a muzejní pedagogiku
Předsedkyně komise: Mgr. Hana Němcová (individuální 
členka), datum volby: 7. 12. 2009
Nová předsedkyně komise: Mgr. Kateřina Tomešková 
(Muzeum Komenského v Přerově), datum volby: 18. 11. 
2013
Členové výboru komise: Mgr. Klára Smolíková (místo-
předsedkyně, individuální členka), Mgr. Pavel Holman 
(tajemník, Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy 
univerzity), Mgr. Lucie Jagošová, Dis. (Ústav archeolo-
gie a muzeologie Masarykovy univerzity), Mgr. Silvie 
Čermáková (Muzeum Vysočiny v Jihlavě), datum volby: 
18. 11. 2013
Počet členů komise: 37 institucí (65 zástupců), 6 indivi-
duálních členů
Zasedání v roce 2013:

* 27. 5. 2013, Brno – v Brně se uskutečnilo zasedání vý-
boru komise. Hlavním bodem byla příprava podzimního 
semináře s volebním zasedáním komise.

* 18.–19. 11. 2013, Praha – Národní muzeum, volba 
nové předsedkyně a výboru.

* 29. 11. 2013, Praha – 1. zasedání nového výboru 
v Praze, volba první místopředsedkyně (Mgr. Klára Smo-
líková), příprava semináře Komise v roce 2014 v Ostra-
vě, stanovení předběžného harmonogramu zasedání 
výboru Komise.
Konferenční činnost orgánu AMG:

* 18.–19. 11. 2013, Praha – seminář v Národním muzeu 
v Praze, hlavním tématem byla propagace edukačních 
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projektů muzeí. Téma bylo zpracováno jak z pohledu 
muzejníků, tak i médií, vystoupil například Mario Kubaš 
z České televize. Dalším tématem byly programy se za-
pojením veřejnosti a pak i příklady programů z muzeí. 
Seminář tak umožnil podívat se na otázku propagace 
a mediálního obrazu muzejních akcí i z pohledu médií, 
nejen samotných muzeí. Jejich obraz pak vypadal jinak, 
než jak si představujeme. Důležitý není až tak samotný 
obsah akce, ale jak se dá mediálně prodat.
Další činnost orgánu AMG:
Členové komise se podílejí jako vyučující na kurzech 
muzejní pedagogiky, který pořádá metodické centrum 
muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu.

Komise regionální historie moravy 
a Slezska
Předsedkyně komise: PhDr. Blanka Rašticová (Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti), datum volby: 29. 9. 2010
Nový předseda komise: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (Morav-
ské zemské muzeum), datum volby: 11. 10. 2013
Členové výboru komise: PhDr. Blanka Rašticová (mís-
topředsedkyně, Slovácké muzeum v Uherském Hradi-
šti), PhDr. Naďa Urbánková (Technické muzeum Brno), 
Mgr. Ilona Pavelková (Muzeum Těšínska), Mgr. Jarmila 
Klímová (Muzeum Komenského v Přerově), PhDr. Miro-
slava Kvášová (Muzeum Vysočiny Pelhřimov), Mgr. Miro-
slava Štýbrová (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně), 
datum volby: 11.10.2013; předchozí: Mgr. Jiří Mitáček, 
Ph.D. (místopředseda, Moravské zemské muzeum), 
PhDr. Hana Jabůrková (Muzeum Novojičínska), Mgr. Ilo-
na Pavelková (Muzeum Těšínska, Moravskoslezský kraj), 
Mgr. Alena Turková (Vlastivědné muzeum v Šumperku, 
Olomoucký kraj), datum volby: 29. 9. 2010
Počet členů komise: 44 institucí (115 zástupců), 1 indi-
viduální člen
Zasedání v roce 2013:

* 28. 5. 2013, Brno – Jarní zasedání v Moravském zem-
ském muzeu Brno: aktuální informace z orgánů AMG, 
příprava dvoudenního semináře v Kyjově (program: 
využití regionální historie v rámci školních osnov, spo-
lupráce muzeí a škol, historie průmyslových podniků 
jako součást regionální historie), náměty na podzimní 
seminář roku 2014, co nás trápí, s čím potřebujeme po-
radit: workshop, noví členové, různé, prohlídka expozic 
a výstav MZM.

* 10.–11. 10. 2013, Kyjov – Podzimní zasedání v rámci 
odborného semináře. Program: zahájení, volba man-
dátové, návrhové a volební komise, zpráva o činnosti 
v roce 2013, návrh plánu činnosti v roce 2014, přijetí 
nových členů komise, návrh programového prohlášení 
na období 2014–2016, návrh Strategických cílů činnosti 
na období 2014–2016, návrh změny Jednacího řádu ko-
mise, volba výboru komise na období 2014–2016.
Konferenční činnost orgánu AMG: 

* 10.–11. 10. 2013, Kyjov – Odborný seminář v Kyjově. 
Program jednání byl rozdělen do dvou tematickýchbloků, 

první byl zaměřen na problematiku využití regionální 
historie v rámci školních osnov, spolupráci muzeí a škol, 
druhý se zabýval dějinami průmyslového podnikání jako 
součásti regionální historie. Součástí druhého bloku jed-
nání byla exkurze ve sklárně Vetropack Moravia Glass.

Komise zoologů
Předseda komise: RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Prácheňské 
muzeum v Písku), datum volby: 21. 9. 2011
Členové výboru komise: Libor Dvořák (Městské muze-
um Mariánské Lázně), Mgr. Pavlína Peřinková (Muzeum 
Vysočiny Třebíč), datum poslední volby: 21. 9. 2011
Počet členů komise: 32 institucí (39 zástupců)
Zasedání v roce 2013:

* 18.–20. 9. 2013, Horní Světlá – nové členské regist-
race, delegování zoologa pro komisi pro digitalizaci, plán 
na rok 2014 a výhled na rok 2015.
Konferenční činnost orgánu AMG: 

* 18.–20. 9. 2013, Horní Světlá – společný seminář ko-
mise zoologů AMG a zoologů SOP v CHKO Lužické hory 
(chata Luž, Horní Světlá, Lužické hory): plenární zasedá-
ní, 16 odborných referátů, prohlídka a beseda v expozici 
přírody Severočeského muzea v Liberci, půldenní a ce-
lodenní exkurze po CHKO Lužické hory a blízkých NPR.

Brno, Moravská galerie v Brně
Brno, Moravské zemské muzeum
Brno, Muzeum města Brna
Brno, Technické muzeum v Brně
Chodová Planá, Chodovar – Pivovarské muzeum
Opava, Slezské zemské muzeum
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni
Praha 1, Galerie hlavního města Prahy
Praha 1, Muzeum hlavního města Prahy
Praha 1, Národní galerie v Praze
Praha 1, Národní knihovna ČR
Praha 1, Národní muzeum
Praha 1, Památník národního písemnictví
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Praha 1, Židovské muzeum v Praze
Praha 3, Vojenský historický ústav Praha
Praha 7, Národní technické muzeum
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, 
národní kulturní památka
Terezín, Památník Terezín, národní kulturní památka

REVizní KomiSE AmG
Předsedkyně komise: PhDr. Zita Suchánková (Středo-
české muzeum v Roztokách u Prahy)
Členky komise: PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum 
– Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur), Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále)

dAlší ČlEnoVé SEnátu AmG 
S hlASEm RozhodoVAcím
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c. Stav, změny a personální obsazení kolegií AmG

Kolegium muzeí kraje Aloise jiráska, 
boženy němcové a bratří Čapků
Předseda kolegia: Mgr. Milan Horký (Muzeum Boženy 
Němcové v České Skalici), datum poslední volby: 23. 11. 
2004
Zasedání v roce 2013: Kolegium se v roce 2013 nesešlo.

Kolegium muzeí královských měst
Předsedkyně kolegia: RNDr. Miroslava Šandová (Muze-
um Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech), datum posled-
ní volby: 19. 11. 2012
Členové výboru: PhDr. Bedřich Štauber (Oblastní muze-
um v Lounech, p. o.), Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné mu-
zeum ve Slaném), datum poslední volby: 19. 11. 2012
Zasedání v roce 2013:
Kolegium se v roce 2013 nesešlo – bylo plánováno na 
podzim 2013, pak z důvodu náhlého úmrtí dr. Štaube-
ra a následné též dlouhodobé nemoci dr. Šandové se 
jednání odložilo na rok 2014. Uskuteční se 10. 3. 2014 
v Rokycanech.
Další činnost orgánu AMG:
Členové kolegia byli v osobním kontaktu, ale společná 
činnost se nerealizovala. V březnu 2014 bude provede-
na volba k doplnění dalšího člena výboru kolegia.

Kolegium jihočeských muzeí
Dne 13. 3. 2008 bylo na schůzce Jihočeské krajské sekce 
v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích rozhod-
nuto, že kolegium bude pokračovat ve své činnosti.

Kolegium jihomoravských muzeí
Předseda kolegia: Ing. Jaroslav Martínek (Muzeum Vy-
sočiny Třebíč, p. o.)

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Předseda kolegia: Petr Pech

Kolegium muzeí Prácheňska
Předsedkyně kolegia: Jitka Velková (Městské muzeum 
a galerie Vodňany), datum poslední volby: 16. 12. 2008

Členové výboru: Ing. Ludmila Koštová (Muzeum střed-
ního Pootaví Strakonice), PhDr. Jiří Prášek (Prácheňské 
muzeum v Písku), Mgr. Hana Smetanová (Městské mu-
zeum Horažďovice), Karel Skalický (Městské muzeum 
Volyně), Vladimír Šindelář (Milevské muzeum), MgA. 
Ing. Bronislava Winklerová (Centrum vzdělávání a kultu-
ry Blatná), datum poslední volby: 16. 12. 2008
Zasedání v roce 2013:
Zasedání kolegia se v roce 2013 neuskutečnilo. Většina 
členů kolegia se scházela na zasedáních Jihočeské kraj-
ské sekce.  
Další činnost orgánu AMG:
Centrum kultury a vzdělávání Blatná a Městské muze-
um a galerie Vodňany společně ze svých sbírek uspořá-
dali výstavu obrazů „Vody Prácheňska“, která se konala 
v Blatné a ve Vodňanech.

Kolegium pobeskydských muzeí
Předseda kolegia: PhDr. Ivo Otáhal (Muzeum Novojičín-
ska, p. o.)

Kolegium šumavských muzeí
Předseda kolegia: Mgr. Pavel Fencl (Prachatické muzeum)
Členové kolegia se rozhodli navázat jednání se zástup-
ci Kolegia jihočeských muzeí o budoucím spojení obou 
kolegií.

Kolegium galerií
Předsedkyně kolegia: PhDr. Alica Štefančíková (Galerie 
Benedikta Rejta v Lounech)

Kolegium okresních muzeí
Předseda kolegia: PhDr. Bedřich Štauber (Oblastní mu-
zeum v Lounech)
Členové výboru: Ing. Jaroslav Keller (Muzeum Těšínska), 
PhDr. Karel Pavelka (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetí-
ně, p. o.) 

Kolegium krajských muzeí
Předseda kolegia: Mgr. Jiří Křížek (Severočeské muze-
um v Liberci, p. o.)
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Dle § 6 Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské příspěvky, které jsou 
odstupňovány do pěti kategorií. Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy. Řádní členové AMG 
jsou povinni každoročně do 15. února nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné 
úvazky. Výši členských příspěvků pak na svém zasedání každoročně schvaluje Senát AMG.

Kategorie Výše příspěvků Počet členů Ideální výnos v Kč

I. (muzea nad 70 zaměstnanců) 26 450,00 Kč 19 502 550,00 Kč

II. (26–70 zaměstnanců) 10 580,00 Kč 42 444 360,00 Kč

III. (11–25 zaměstnanců) 5 980,00 Kč 63 376 740,00 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců) 1 960,00 Kč 165 323 400,00 Kč

Individuální členové 400,00 Kč 91 36 400,00 Kč

Celkem  1 683 450,00 Kč

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2009 1 individuálního člena, za rok 2010 1 indivi-
duálního člena, za rok 2011 1 řádného člena, za rok 2012 2 individuálních a 3 řádných členů AMG, za rok 2013 3 indi-
viduálních a 2 řádných členů AMG (k 31. prosinci 2013) v celkové výši 14 560,00 Kč.

AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání (nezisková organizace). Jako občanské sdružení je 
registrována Ministerstvem vnitra ČR (č. reg. VSP/1-971/90-R), IČ 61383716, bankovní spojení: GE Money Bank Praha, 
č. ú. 2233905504/0600.

AMG hospodařila v roce 2013 s finančními prostředky v celkové výši 4 325 851,67 Kč. Celkové náklady AMG byly 
k 31. 12. 2013 vykázány ve výši 3 966 343,70 Kč. Výsledek hospodaření AMG byl k 31. 12. 2013 vykázán se ziskem ve 
výši 359 507,97 Kč.

oblASt VýnoSů
AMG hospodařila v roce 2013 s finančními prostředky v celkové výši 4 325 581,67 Kč. Základ příjmů tvoří dle § 20 

Stanov AMG členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace z veřejných rozpočtů, případně i jiné příspěvky a dary 
právnických i fyzických osob. Senát AMG na svém zasedání dne 24. dubna 2013 schválil návrh plánu činnosti a roz-
počtu AMG pro rok 2013 včetně výše podpory projektů oborových a odborných Komisí AMG a členských muzeí. Před-
sedům komisí a garantům předložených projektů byly zaslány pokyny k vyúčtování příspěvků s vymezením povinností, 
které s účelovým použitím finančních prostředků souvisí. V roce 2013 byla AMG příjemcem státní dotace od Minister-
stva kultury ČR a grantu, resp. daru od dvou dalších subjektů. MK ČR poskytlo AMG grant z prostředků určených na 
projekty zaměřené na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem, podporující kulturní aktivity 
v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, a to ve dvou okruzích: 1) Prezentace, popularizace a ochrana 
movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; 2) Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, 
organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví 
a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem. 
AMG získala na projekt Propagace a popularizace muzejnictví. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, mediální kam-
paně a internetové publikování dotaci ve výši 600 000 Kč; na projekt Zajišťování informačního servisu a komunika-
ce v oboru muzejnictví prostřednictvím celorepublikových seminářů a konferencí. Vzdělávání muzejních pracovníků, 
ediční aktivity a tvorba oborových databází dotaci ve výši 1 100 000 Kč. Dle Nařízení vlády č. 98/2006 Sb., o oceněních 
v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury (ustanovení § 19 odst. 2) získala AMG dotaci od MK ČR ve výši 
50 000 Kč na grafické zpracování a výrobu tiskovin v rámci XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – 
vyhlášení Cen Gloria musaealis 2012. Magistrát hlavního města Prahy poskytl AMG účelovou dotaci ve výši 200 000 
Kč na projekt Pražská muzejní noc 2013. Od Jihočeského kraje obdržela AMG dar ve výši 5000 Kč na Národní zahájení 
Festivalu muzejních nocí 2013 v Jindřichově Hradci.

d. Členské příspěvky AmG

E. Přehled hospodaření AmG
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Příjmy

Příjmy nedaňové

Účet č. 645 Kursové zisky

Kursové zisky 214,80 Kč

Celkem kursové zisky 214,80 Kč

Účet č. 649 Jiné ostatní výnosy

Jiné ostatní výnosy 120,00 Kč

Celkem jiné ostatní výnosy 120,00 Kč

Účet č. 662 Úroky

Úroky 177,31 Kč

Celkem úroky 177,31 Kč

Účet č. 684 Přijaté příspěvky

Členské příspěvky AMG 1 648 515,00 Kč

Členské příspěvky ČKMŠ 25 000,00 Kč

Celkem přijaté příspěvky 1 673 515,00 Kč

Účet č. 691 Přijaté granty a dotace

Dotace MK ČR 1 750 000,00 Kč

Magistrát hl. m. Prahy 200 000,00 Kč

Jihočeský kraj 5 000,00 Kč

Celkem přijaté granty a dotace 1 955 000,00 Kč

Příjmy daňové 

Účet č. 602 Tržby z prodeje služeb

Prodej publikací 14 618,00 Kč

Služby (reklama) 51 250,00 Kč

Propagace Pražská muzejní noc 148 555,00 Kč

Služby Muzeum a změna IV 50 000,00 Kč

Soutěžní poplatky Gloria musaealis 70 400,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky – kursovné 111 500,00 Kč

Účastnické poplatky – Seminář Muzeum a návštěvník 18 800,00 Kč

Účastnické poplatky – E.C.C.O. 202 301,56,00 Kč

Účastnické poplatky – Muzeum a změna IV 20 000,00 Kč

Účastnické poplatky – Poklady v pohybu 14 400,00 Kč

Celkem služby 696 824,56 Kč

Příjmy celkem 4 325 851,67 Kč

oblASt náKlAdů
Celkové náklady AMG byly k 31.12.2013 vykázány ve výši 3 966 343,70 Kč.

Výdaje

 Celkem AMG MK ČR

Účet č. 501 Spotřeba materiálu

Gloria musaealis 111 864,01 Kč 47 818,01 Kč 64 046,00 Kč

Pražská muzejní noc 63 513,00 Kč 63 513,00 Kč 0,00 Kč

Festival muzejních nocí 954,00 Kč 0,00 Kč 954,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky 10 350,00 Kč 5 000,00 Kč 5 350,00 Kč

Ediční činnost 3 570,00 Kč 0,00 Kč 3 570,00 Kč
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Celkem AMG MK ČR

Semináře Komisí AMG, jednání Orgánů AMG 9 254,00 Kč 8 254,00 Kč 1 000,00 Kč

Muzeum a změna IV / Museum and Change IV 238 775,29 Kč 129 195,29 Kč 109 580,00 Kč

Seminář Prevence rizik 5 295,00 Kč 5 295,00 Kč 0,00 Kč

Seminář Muzeum a návštěvník 222,00 Kč 222,00 Kč 0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Spotřební materiál, Různé 5 574,00 Kč 5 574,00 Kč 0,00 Kč

Celkem spotřeba materiálu 449 371,30 Kč 264 871,30 Kč 184 500,00 Kč

Účet č. 502 Spotřeba energie

Provozní náklady AMG – Energie 24 734,00 Kč 24 734,00 Kč 0,00 Kč

Celkem spotřeba energie 24 734,00 Kč 24 734,00 Kč 0,00 Kč

Účet č. 512 Cestovné zaměstnanců AMG

Gloria musaealis 2 849,00 Kč 0,00 Kč 2 849,00 Kč

Festival muzejních nocí 1 727,00 Kč 726,00 Kč 1 001,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky 663,00 Kč 0,00 Kč 663,00 Kč

Semináře oborových komisí, jednání Orgánů AMG 4 294,00 Kč 2 231,00 Kč 2 063,00 Kč

Celkem cestovné 9 533,00 Kč 2 957,00 Kč 6 576,00 Kč

Účet č. 518 Ostatní služby

Muzejní statistika 52 019,00 Kč 0,00 Kč 52 019,00 Kč

Gloria musaealis 236 689,50 Kč 3 078,00 Kč 233 611,50 Kč

Gloria musaealis – cestovné poroty, služební 
automobil pro výjezdy

151 538,00 Kč 0,00 Kč 151 538,00 Kč

Pražská muzejní noc 237 599,80 Kč 237 599,80 Kč 0,00 Kč

Festival muzejních nocí 21 273,00 Kč 6 286,00 Kč 14 987,00 Kč

Server muzeí a galerií ČR 161 383,50 Kč 5 326,00 Kč 156 057,50 Kč

Server muzeí a galerií ČR – nájem domén a prostoru 20 492,40 Kč 15 536,40 Kč 4 956,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky 17 662,00 Kč 749,00 Kč 16 913,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky – cestovné lektorů 25 283,00 Kč 0,00 Kč 25 283,00 Kč

Ediční činnost 92 434,00 Kč 16 675,00 Kč 75 759,00 Kč

Ediční činnost – distribuce, poštovné, logistika 47 063,00 Kč 2 644,00 Kč 44 419,00 Kč

Oborové databáze AMG 28 579,00 Kč 0,00 Kč 28 579,00 Kč

Věstník AMG – tisk 204 174,00 Kč 0,00 Kč 204 174,00 Kč

Věstník AMG – distribuce, poštovné, logistika 54 443,00 Kč 0,00 Kč 54 443,00 Kč

Seminář Muzeum a návštěvník 12 004,00 Kč 12 004,00 Kč 0,00 Kč

Semináře a konference Komisí AMG 152 518,19 Kč 14 645,59 Kč 137 872,60 Kč

Seminář Prevence rizik 1 041,00 Kč 1 041,00 Kč 0,00 Kč

Semináře a konference, účast zástupců AMG, NEMO 41 464,44 Kč 41 464,44 Kč 0,00 Kč

Muzeum a změna IV / Museum and Change IV 243 104,20 Kč 791,80 Kč 242 312,40 Kč

Provozní náklady AMG – Cestovné 28 068,00 Kč 28 068,00 Kč 0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Nájemné 175 794,00 Kč 175 794,00 Kč 0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Svoz odpadu 2 296,00 Kč 2 296,00 Kč 0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Poštovné 5 560,00 Kč 5 560,00 Kč 0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Telefon 29 796,16 Kč 29 796,16 Kč 0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Služby účetnictví 87 120,00 Kč 87 120,00 Kč 0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Služby IT 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Služby 4 159,00 Kč 4 159,00 Kč 0,00 Kč

Celkem ostatní služby 2 169 558,19 Kč 726 634,19 Kč 1 442 924,00 Kč
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Celkem AMG MK ČR

Účet č. 521 Mzdové náklady a OON

Gloria musaealis 18 114,00 Kč 0,00 Kč 18 114,00 Kč

Pražská muzejní noc 42 246,00 Kč 42 246,00 Kč 0,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky 52 500,00 Kč 1 090,00 Kč 51 410,00 Kč

Ediční činnost 1 058,00 Kč 0,00 Kč 1 058,00 Kč

Semináře Komisí AMG 6 037,00 Kč 0,00 Kč 6 037,00 Kč

Seminář Prevence rizik 12 232,00 Kč 12 232,00 Kč 0,00 Kč

Muzeum a změna IV / Museum and Change IV 37 495,00 Kč 0,00 Kč 37 495,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci 823 958,00 Kč 822 072,00 Kč 1 886,00 Kč

Celkem mzdové náklady 993 640,00 Kč 877 640,00 Kč 116 000,00 Kč

Účet č. 524 Zákonné sociální pojištění

Osobní náklady AMG – zaměstnanci 280 153,00 Kč 280 153,00 Kč 0,00 Kč

Celkem zákonné sociální pojištění 280 153,00 Kč 280 153,00 Kč 0,00 Kč

Účet č. 527 Zákonné sociální náklady

Osobní náklady AMG – zaměstnanci, pojištění 
odpovědnosti

4 389,00 Kč 4 389,00 Kč 0,00 Kč

Celkem zákonné sociální náklady 4 389,00 Kč 4 389,00 Kč 0,00 Kč

Účet č. 538 Poplatky

Pražská muzejní noc 1 703,00 Kč 1 703,00 Kč 0,00 Kč

Provozní náklady AMG  – různé 100,00 Kč 100,00 Kč 0,00 Kč

Celkem poplatky 1 803,00 Kč 1 803,00 Kč 0,00 Kč

Účet č. 545 Kursové ztráty

Kursový rozdíl 0,50 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč

Celkem kursové ztráty 0,50 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč

Účet č. 548 Provozní náklady

Provozní náklady AMG – pojistné kanceláře 24 163,00 Kč 24 163,00 Kč 0,00 Kč

Celkem provozní náklady 24 163,00 Kč 24 163,00 Kč 0,00 Kč

Účet č. 568 Ostatní finanční náklady

Poplatky za vedení účtu 8 998,71 Kč 8 998,71 Kč 0,00 Kč

Celkem ostatní finanční náklady 8 998,71 Kč 8 998,71 Kč 0,00 Kč

Výdaje celkem 3 966 343,70 Kč 2 216 343,70 Kč 1 750 000,00 Kč

Výsledek hospodaření AMG byl k 31.12.2013 vykázán se ziskem ve výši 359 507,97 Kč.

PřílohA VýRoČní zPRáVy AmG zA RoK 2013
zápis o provedení revize hospodaření AmG ke dni 3. dubna 2014

Stav pokladny k 1. 1. 2013 22 008,00 Kč

Stav valutové pokladny k 1. 1. 2013 8,75  €

Stav bankovních účtů ke dni 1. 1. 2013 831 401,55 Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2013 36 731,00 Kč

Stav valutové pokladny k 31. 12. 2013 510,15 €

Stav bankovních účtů ke dni 31. 12. 2013 1 135 318,09 Kč

Stav pokladny k 3. 4. 2013 25 987,00 Kč

Stav valutové pokladny k 3. 4. 2013 510,15 €

Stav bankovních účtů ke dni 3. 4. 2013 1 986 841,77 Kč
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Limit pokladní hotovosti byl od 1. srpna 2011 nastaven na 25 000,00 Kč. V průběhu roku 2013 byl překročen ve dnech 
27. února – 4. března 2013, 18. dubna – 16. května 2013, 24. května – 11. června 2013, 9. října – 11. listopadu 2013, 
12. listopadu – 31. prosince 2013. Od 1. ledna 2014 byl pokladní limit navýšen na 40 000,00 Kč. Při kontrole pohybu 
finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni 3. dubna 2014 s výpisem. Nebyly zjištěny 
rozdíly.
Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
 

inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Jana Jebavá a Jana Bukačová, provedla inventarizaci majetku 

a zásob publikací ke dni 31. března 2014. Nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky mezi skutečným stavem a evidencí 
majetku. AMG spravuje drobný hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 1 089 776,32 Kč. 

Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2009 1 individuálního člena, za rok 2010 1 indivi-

duálního člena, za rok 2011 1 řádného člena, za rok 2012 2 individuálních a 3 řádných členů AMG, za rok 2013 3 indi-
viduálních a 2 řádných členů AMG (k 31. prosinci 2013) v celkové výši 14 560,00 Kč. Revizní komise AMG doporučuje 
vyzvat neplatiče k úhradě, a pokud se jedná o chronické neplatiče, podat na jednání Senátu AMG návrh na jejich 
vyloučení dle Stanov AMG. 

Revizní komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování poskytnutých grantů a dotací AMG a shledala, že je vyúčtování 
vedeno pečlivě, přehledně a systematicky. Účetní doklady jsou vedeny přehledně, bez formálních nedostatků.

Revizní komise AMG

Datum Č. dokladu Text Částka

11. 1. 2013 21311005/13 Výjezd poroty Gloria musaealis 2012 3 363,00 Kč
28. 1. 2013 BOU 0000000001 Záloha na nájemné kancelářských prostor I. Q. 29 041,50 Kč
21. 2. 2013 213V/014 Užití licenčního díla GM 2012 3 000,00 Kč
27. 2. 2013 21301237/13 Čl. příspěvek AMG za rok 2013, Dům historie Přešticka 1 960,00 Kč
4. 3. 2013 BOU 0000000003 Poradenské služby, vedení účetnictví za 12/2012 7 260,00 Kč
5. 3. 2013 21311030/13 Věstník číslo 1 ročník 13 – tisk 34 029,00 Kč
12. 3. 2013 213V/030  Cestovné porota GM 2012 2 908,00 Kč
3. 4. 2013 21311054/13  ubytování poroty GM 2012, hodnotící zasedání 26.–27.3.2013 6 050,00 Kč
9. 4. 2013 BOU 0000000004 ubytování poroty GM 2012, hodnotící zasedání 26.–27.3.2013 6 050,00 Kč
22. 4. 2013 21311065/13 pozvánka GM 2012 tisk 8 228,00 Kč
24. 4. 2013 BOU 0000000004 pozvánka GM 2012 tisk 8 228,00 Kč
25. 4. 2013 213P/026 účastnické poplatky Muzeum a návštěvník 18 800,00 Kč
16. 5. 2013 213V/083 květinová výzdoba GM 2012 11 400,00 Kč
23. 5. 2013 21311095/13 katalog GM 2012 – tisk 74 536,00 Kč
27. 5. 2013 BOU 0000000005 katalog GM 2012 – tisk 74 536,00 Kč
25. 6. 2013 21301386/13 Registrační poplatek za účast na Muzeum a změna IV 2 000,00 Kč
26. 6. 2013 213V/116 DPP 31, 33, 36, 37/2013 – lektor ŠMP 7 430,00 Kč
7. 6. 2013 21311115/13 realizace webu X. ročník PMN 2013 39 350,00 Kč
3. 7. 2013 21311132/13 zajištění semináře botanické komise AMG  12 463,00 Kč
11. 7. 2013  BOU 0000000007 zajištění semináře botanické komise AMG  12 463,00 Kč
31. 7. 2013 213P/037 Dotace pokladny 15 000,00 Kč
2. 8. 2013 BOU 0000000008 Dotace pokladny  15 000,00 Kč
5. 8. 2013 213V/135 Výměna 100 Eur, dotace Euro pokladny  2 594,00 Kč
5. 8. 2013 213P/001 Výměna 100 Eur, dotace Euro pokladny 100,00 € 100,00 € 
6. 8. 2013 21311150/13 záloha vysavač 2 452,00 Kč
8. 8. 2013 21311153/13 záloha vysavač Elektrolux - 2 452,00 Kč
8. 8. 2013 21311153/13 záloha vysavač 2 452,00 Kč
14. 9. 2013 213V/150 DPP č. 63–68 – lektoři ŠMP 4 675,00 Kč
24. 9. 2013 21311177/13 zajištění náhradního termínu PMN 2013 103 914,80 Kč
30. 10. 2013 21301505/13 Inzerce ve Věstníku AMG 5 000,00 Kč
24. 10. 2013 21311204/13 záloha na technické vybavení pro Muzeum a změna IV, GM 66 139,00 Kč
30. 10. 2013 21311208/13 Ulrabook Lenovo (část nákladů)  16 999,00 Kč
14. 11. 2013 231V/196 DPP č. 184–193, organizační zajištění Muzeum a změna IV 19 225,00 Kč
4. 12. 2013 21311254/13 Rozšíření informací v Adresáři muzeí a galerií ČR,
  rozšíření redakčního systému 34 939,00 Kč
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Asociace muzeí a galerií České republiky 
je občanské sdružení, působící od roku 1990 
jako profesní sdružení sbírkotvorných institucí 
v Čechách, na moravě a ve Slezsku. V současné 
době je jejím členem přes 280 institucí 
a 90 osob. 

Ve své činnosti se zaměřuje zejména 
na pořádání konferencí a seminářů, tvorbu 
oborových databází, ediční činnost a vzdělávání 
muzejních pracovníků. Spravuje internetové 
stránky na adrese http://www.cz-museums.cz 
a společně s ministerstvem kultury ČR 
každoročně vyhlašuje národní soutěž muzeí 
Gloria musaealis.

je realizátorem řady tématických projektů 
v oblasti muzejnictví. Spolupracuje se 
zahraničními sdruženími muzeí, zejména 
s evropskou asociací národních muzejních 
sdružení (the network of European museums 
organization—nEmo) a zväzom múzeí na 
Slovensku. je členem Českého komitétu 
modrého štítu a spolupracuje s národními 
sdruženími paměťových institucí 
v České republice.
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