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DOPORUČENÍ NA OCHRANU A PODPORU MUZEÍ A SBÍREK, 
JEJICH ROZMANITOSTI A JEJICH ÚLOHY VE SPOLEČNOSTI2 

 
Generální konference,  
 
Přihlížejíc ke skutečnosti, že poslání muzeí je shodné s některými základními úkoly 
organizace, uvedenými v její zakládací listině, k nimž patří účast na všeobecném šíření 
kultury a vzdělávání lidstva směřující ke spravedlnosti, svobodě a míru, budování základů 
intelektuální a morální solidarity mezi lidmi, úplné a rovné příležitosti ke vzdělání pro 
všechny, ničím neomezované hledání objektivní pravdy a volná výměna myšlenek a znalostí,  
 
Taktéž přihlížejíc ke skutečnosti, že k funkcím organizace, uvedeným v její zakládací listině, 
patří poskytovat nové impulzy k masovému vzdělávání a šíření kultury: na žádost svých členů 
s nimi spolupracovat na rozvoji vzdělávacích aktivit; napomáhat spolupráci mezi zeměmi 
směřující k prosazování ideálu rovných příležitostí ke vzdělávání bez ohledu na rasu, pohlaví 
nebo jiné ekonomické či sociální odlišnosti; a dbát na zachování znalostí, jejich další 
získávání a šíření,  
 
Uznávajíc význam kultury v jejích rozmanitých podobách v čase a prostoru, užitek, který 
národům a společenstvím plyne z této rozmanitosti, a nutnost strategicky začleňovat kulturu 
ve vší její rozmanitosti do rozvojové politiky na národní i mezinárodní úrovni v zájmu 
společenství, národů i států, 
 
Potvrzujíc, že ochrana, studium a zprostředkování kulturního a přírodního, hmotného i 
nehmotného dědictví v jeho movité i nemovité podobě je nanejvýš důležité pro všechny 
společnosti, pro mezikulturní dialog mezi národy, sociální soudržnost a pro udržitelný rozvoj, 
 
Opětovně potvrzujíc, že muzea mohou účinně přispívat k plnění těchto úkolů, jak se uvádí 
v Doporučení týkajícím se nejúčinnějších prostředků, jak zpřístupnit muzea pro všechny, 
z roku 1960, přijatém generální konferencí UNESCO na jejím 11. zasedání (Paříž,  
14. prosince 1960), 
 
Dále potvrzujíc, že muzea a sbírky přispívají k prosazování lidských práv, jak je uvedeno ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv, konkrétně ve článku 27, a v Mezinárodním paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech, zejména ve článcích 13 a 15, 
 
Přihlížejíc k vlastní hodnotě muzeí jako správců kulturního dědictví i ke skutečnosti, že jejich 
role při stimulaci kreativity, nabídce příležitostí pro kreativní a kulturní odvětví a pro 
potěšení je čím dál významnější, čímž přispívají ke hmotnému i duchovnímu blahobytu 
občanů na celém světě,  
 
Přihlížejíc ke skutečnosti, že odpovědností každého členského státu je za všech okolností 
ochraňovat hmotné i nehmotné, movité i nemovité kulturní a přírodní dědictví na území ve 
své jurisdikci a podporovat činnost muzeí a úlohu jejich sbírek za tímto účelem, 
 
Zaznamenávajíc, že význam muzeí a sbírek je zpracován v dalších mezinárodních nástrojích 
– úmluvách, doporučeních a prohlášeních, které přijalo UNESCO i jiné organizace a které 
všechny zůstávají v platnosti,  
 
Berouc v úvahu rozsah sociálně-ekonomických a politických změn, které ovlivnily působení 
a rozmanitost muzeí od přijetí Doporučení týkajícího se nejúčinnějších prostředků, jak 
zpřístupnit muzea pro všechny, z roku 1960,  
 



Přejíc si posílit ochranu poskytovanou stávajícími normami a zásadami určujícími úlohu 
muzeí a sbírek ve prospěch hmotného i nehmotného kulturního a přírodního dědictví a další 
úkoly a odpovědnost, které z toho plynou,  
 
S přihlédnutím k návrhům na Doporučení k ochraně a podpoře muzeí a sbírek, jejich 
diverzity a jejich úlohy ve společnosti,  
 
Připomínajíc, že doporučení UNESCO je nezávazným nástrojem, stanovujícím zásady a 
koncepční pokyny pro různé zainteresované subjekty,  
 
Přijímá dne XX. listopadu 2015 toto Doporučení.  
 
Generální konference doporučuje členským státům, aby přijaly všechna potřebná legislativní 
i jiná opatření, která mohou být na území v jejich jurisdikci zapotřebí, k zavedení zásad a 
norem stanovených v tomto Doporučení do praxe.  
 
ÚVOD  
 
1. Ochrana a podpora kulturní a přírodní rozmanitosti jsou hlavní výzvy jednadvacátého 
století. Muzea a sbírky představují v tomto ohledu primární prostředky umožňující záchranu 
hmotných a nehmotných dokladů o přírodě a lidských kulturách.  
2. Muzea jako místa pro zprostředkování kultury, mezikulturní dialog, učení, diskuse a výuku 
plní také významnou roli při vzdělávání (formálním, neformálním i celoživotním učením), 
v sociální soudržnosti a udržitelném rozvoji. Muzea mají značný potenciál, jak posilovat 
všeobecné povědomí o hodnotě kulturního a přírodního dědictví a o odpovědnosti všech 
občanů při péči o ně a jeho zprostředkování. Muzea také napomáhají hospodářskému rozvoji, 
zejména prostřednictvím kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu.  
3. Toto Doporučení má upozornit členské státy na důležitost ochrany a podpory muzeí 
a sbírek, aby se jako partneři v oblasti udržitelného rozvoje staraly o zachování a ochranu 
kulturního dědictví, ochranu a podporu kulturní diversity, předávání odborných poznatků, 
vývoj vzdělávacích strategií, celoživotní učení a sociální soudržnost i o rozvoj kreativních 
odvětví a ekonomiky cestovního ruchu. 
 
 
I. DEFINICE A ROZMANITOST MUZEÍ  
 
4. Termín muzeum je v tomto Doporučení definován jako „nezisková stálá instituce ve 
službách společnosti a jejího vývoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, 
komunikuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví lidstva a jeho prostředí za účelem 
vzdělávání, studia a potěšení.“ii Muzea v tomto pojetí jsou instituce zaměřené na reprezentaci 
přírodní a kulturní divrersity lidstva, které mají nezastupitelnou úlohu při ochraně, zachování 
a zprostředkování kulturního dědictví.  
5. Termín sbírka je v tomto Doporučení definován jako „soubor přírodních a kulturních 
statků, hmotných a nehmotných, minulých i současných“ iii. Každý členský stát si pro účely 
tohoto Doporučení vymezí rozsah toho, co rozumí termínem sbírka z hlediska svého 
vlastního právního rámce.  
6. Termín dědictví je v tomto Doporučení definovániv jako soubor hmotných a nehmotných 
hodnot a projevů, vybraných a identifikovaných lidmi bez ohledu na to, kdo je jejich 
vlastníkem, jako obraz a vyjádření jejich identity, víry, znalosti a tradic i životního prostředí, 
které si zasluhují ochranu a péči ze strany současné generace a zprostředkování generacím 
budoucím. Termín dědictví také odkazuje na definice hmotného i nehmotného kulturního a 
přírodního dědictví, na kulturní statky a předměty kulturní hodnoty, uváděné v kulturních 
úmluvách UNESCO.  
 
 



2 Přijatý na mezivládním zasedání odborníků z oboru muzeí a sbírek (kategorie II) v hlavním 
sídle UNESCO dne 28. května 2015 
 
ii Toto je definice Mezinárodní rady muzeí (International Council of Museums – ICOM), 
která sjednocuje z mezinárodního hlediska koncept muzea v celé jeho rozmanitosti a 
s přihlédnutím k jeho proměnám v čase a prostoru. Tato definice popisuje muzeum jako 
veřejný nebo soukromý neziskový subjekt nebo instituci.  
 
iii Tato definice částečně odpovídá definici Mezinárodní rady muzeí (International Council of 
Museums – ICOM).  
 
iv Tato definice částečně odpovídá definici v Rámcové úmluvě Rady Evropy o hodnotě 
kulturního dědictví pro společnost.    
 
 

Zápis z jednání dne 5. 12. 2016 a 6. 2. 2017 k implementaci 
Doporučení UNESCO na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti 

a jejich úlohy ve společnosti v podmínkách České republiky. 
 

 
Jednání uspořádala Sekce kultury a komunikace ČK pro spolupráci s UNESCO 
ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, z. s., s podporou Sekretariátu 
komise. Zúčastnili se jich pozvaní zástupci oboru muzejnictví 
v reprezentativním složení podle typů institucí. Prezenční listina je uložena 
na Sekretariátu ČK. Cílem porady bylo vznést náměty a připomínky 
k implementaci shora uvedeného Doporučení přijatého Generální konferencí 
UNESCO v r. 2015 v podmínkách České republiky, a to zejména ve vztahu 
k politice státu v oblasti muzejnictví.  
 
A) Jednání zahájila předsedkyně sekce PhDr. J. Součková, DrSc. Úvodní slovo 
pronesli Mgr. O. Dostál, Ph.D., předseda AMG a II. místopředseda České komise 
pro spolupráci s UNESCO Mgr. M. Beneš, CSc. 
 
Ondřej Dostál promluvil o roli AMG při přijímání dokumentů a důležitosti 
angažovanosti při těchto procesech. AMG se po celou dobu své existence snaží 
aktivně vstupovat do procesů na všech úrovních, které si kladou za cíl pomoci 
oboru, případně jej mohou ovlivnit. Široká členská základny AMG poskytuje 
velmi komplexní náhled na potřeby muzeí s mnoha, často diametrálně 
odlišnými, nastaveními a potřebami. Dále však připomenul jednotný základ 
činnosti muzeí, který je definován dokumenty ICOM a národní legislativou. 
Potvrdil enormní zájem vedení AMG na jednáních o implementaci Doporučení, 
a to nejen k vysvětlení terminologie, ale i k vyhledávání možností pro rozvoj 
oboru v naší zemi a vyzdvižení role muzeí ve společnosti.  
                                   
B) Mgr. Beneš připomněl dílčí normy UNESCO, v nichž byla zahrnuta 
problematika muzeí, změny v druhé polovině 20. století, potřebu komplexního 
dokumentu zaměřeného přímo na muzea a sbírky v podmínkách 21. století a 
vysvětlil právní povahu dokumentu typu Doporučení Generální konference 
UNESCO (Doporučení přijaté Generální konferencí UNESCO jsou mezinárodně 
právní nástroje z okruhu tzv. soft-law. Doporučení Generální konference 
(obecně) obsahují zásady, které mají státy zohlednit ve své praxi podle svých 
právních pravidel.) Připomněl rovněž historii projednávání návrhu shora 
uvedeného Doporučení a aktivní podíl České republiky na přípravě tohoto 
dokumentu a upozornil, že Doporučení je „průnikem možného“ tzn., že 
obsahuje pouze principy, které jsou aplikovatelné ve všech, tedy i nejméně 
rozvinutých zemích světa. 



 
C) Ing. Pavel Jirásek, zástupce ČV ICOM, přednesl referát o zasedání UNESCO 
High Level Forum on Museums, Čína, Shenzhen, 9.–12. 11. 2016; deklarace 
z konference je dostupná na  http://www.unesco.org pod titulem  Shenzhen 
Declaration on Museums and Collections a zpráva o konferenci na stránkách 
Českého výboru ICOM http://www.czech.icom.museum, kde je i český předklad 
textu deklarace. 
 
D) Jednání probíhalo na podkladě českého překladu zmíněného Doporučení 
UNESCO (https://www.mkcr.cz/doporuceni-k-muzeim-1381.html) podle jeho 
meritorních kapitol v implicitní komparaci s dokumentem  Koncepce rozvoje 
muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020, zpracované MK ČR 
(https://www.mkcr.cz/koncepce-a-dokumenty-659.html)s přihlédnutím 
k případným dalším aktuálním dokumentům. 
 
Nad jednotlivými odstavci Doporučení se rozvinula živá diskuse, hodnotící jak 
česká muzejní praxe odpovídá zásadám v nich formulovaným či jaká opatření 
jsou žádoucí, aby jim plně odpovídala. Z úsporných důvodů zachycuje zápis 
především body, které vyžadují pozornost. 
 
E) Preambule Doporučení, jeho Úvod a I. Kapitola obsahující  definice pojmů 
užívaných v Doporučení nebyly diskutovány. 
 
 
II. ZÁKLADNÍ FUNKCE MUZEÍ  
 
Ochrana 
 
7. Ochrana kulturního dědictví je soubor činností zahrnujících akvizice, správu sbírky včetně 
jejího zabezpečení, preventivní a sanační konzervace a restaurování muzejních sbírkových 
předmětů, zajišťujících integritu sbírek při jejich využívání a uchovávání, ale i analýzu rizik a 
vypracování preventivních opatření a havarijních plánů.  
 
Ad 7) Preventivní opatření a havarijní plány jednotlivých institucí vesměs 
odpovídají zjištěným rizikům (rešerše MK ČR a AMG z přelomu tisíciletí), v 
budoucí koncepci rozvoje muzejnictví v České republice (dále jen „budoucí 
koncepce“ a jen „MK ČR“) je však třeba dořešit některé předpoklady a hrozby na 
vyšší – obecné – úrovni: zpracovat preventivní opatření proti dopadům 
možného  blackoutu; stanovit úložiště ukládaná Haagskou úmluvou; prosadit 
kategorizaci objektů kulturního dědictví jako majetku zvláštního významu. 
 
Pro ochranu sbírkových fondů je třeba posílit finančně ISO a počítat s tím v 
budoucí koncepci. 
Vytvořit proponovaný akviziční fond a zpřístupnit jej všem muzejním 
subjektům bez úzkých tematických omezení. 
Vyřešit legislativně nákup sbírkových předmětů muzei a galeriemi zřizovanými 
orgány samosprávy, neboť dle platné legislativy je mohou tyto instituce kupovat 
pouze z investičních prostředků. Po zařazení zakoupeného předmětu do sbírky 
zůstává její účetní hodnota stále ve výši 1,- Kč, takže se finanční prostředky 
vynaložené na pořízení dlouhodobého majetku v účetnictví organizace „ztratí“. 
Kromě toho MK ČR poskytuje z programu ISO C na nákup významných 
sbírkových předmětů pouze neinvestiční finanční prostředky, proto tohoto 
programu nemohou muzea a galerie zřizované orgány samosprávy, na rozdíl od 
státních institucí, pro něž platí jiná legislativa, využívat, aniž by se tím 
dopouštěly rozpočtové nekázně. 

http://www.unesco.org/
http://www.czech.icom.museum/
https://www.mkcr.cz/doporuceni-k-muzeim-1381.html
https://www.mkcr.cz/koncepce-a-dokumenty-659.html


K problematice ochrany sbírek v souvislosti s jejich mobilitou viz níže sub 
Globalizace. 
Pro ochranu sbírek podle Haagské úmluvy a jejího I. Protokolu je třeba, aby 
budoucí koncepce, kromě stanovení úložišť, zahrnovala příslušné úkoly, včetně 
projednání ochranných režimů s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany.  
 
8. Klíčovou součástí správy sbírek v muzeích je zpracování a vedení profesionální evidence 
sbírek a jejich pravidelná kontrola. Evidence sbírek je nezbytný nástroj, který slouží ochraně 
muzeí, prevenci proti nedovolenému obchodu a jeho potírání a pomáhá muzeím plnit jejich 
společenskou úlohu. Usnadňuje také řádnou správu mobility sbírek.  
 
Výzkum  
 
9. Výzkum, zahrnující studium sbírek, tvoří další primární funkci muzeí. Muzea mohou 
provádět výzkum ve spolupráci s jinými subjekty. Potenciál muzeí lze plně uplatnit a 
poskytnout veřejnosti jedině s využitím poznatků z výzkumné práce. Výzkum je pro muzea 
nanejvýš důležitý, protože umožňuje nahlížet na historii v současném kontextu a muzejní 
sbírky náležitě interpretovat, představovat a prezentovat.  
 
Ad 9) Budoucí koncepce by měla zohlednit dotačním titulem vědeckou a 
výzkumnou činnost v organizacích, které nemají status vědecko-výzkumné 
instituce, neboť muzea ze své podstaty musí provádět vědecko výzkumnou 
činnost. 
Budoucí koncepce by měla obsahovat úkol projednat a zajistit v katalogu prací a 
v platových tabulkách vytvoření pozic, které by umožňovaly vykonávat 
vědecké/výzkumné činnosti i v těchto institucích (nutné pro kvalitní zpracování 
sbírek a jejich hodnocení a zhodnocení, přípravu výstav a expozic, vzdělávací 
působení aj.) 
 
Komunikace  
 
10. Jinou základní funkcí muzeí je komunikace. Členské státy mají podporovat muzea, aby 
aktivně interpretovala a šířila poznatky o sbírkách, památkách a lokalitách spadajících do 
oblasti jejich kompetence a aby pořádala tematicky odpovídající výstavy. Muzea mají být dále 
vedena, aby využívala všechny komunikační prostředky a stala se aktivním činitelem ve 
společnosti například pořádáním akcí pro veřejnost, účastí na oborových kulturních 
aktivitách a dalšími interakcemi s veřejností jak v reálném prostředí, tak v digitální formě.  
 
Ad 10) Budoucí koncepce by měla posílit postavení Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis, která se stala významným indikátorem kvality muzejních 
výstav a expozic, práce se sbírkovými fondy i publikační činnosti. 
Upravit termínově každoroční ukončení soutěže, aby vznikl větší prostor pro 
proces závěrečného hodnocení přihlášených projektů. 
Zvážit v budoucí koncepci udílení ceny za práci s veřejností. 
 
Budoucí koncepce by také měla připravit rozvahu dalšího rozvoje a financování 
programu komunikace a práce s veřejností pro dobu, kdy evropské fondy 
přestanou plnit funkci zásadní podpory. 
 
11. Koncepce komunikace mají brát v potaz otázky integrace, dostupnosti a sociálního 
začleňování; mají se realizovat ve spolupráci s veřejností včetně těch skupin, které běžně 
muzea nenavštěvují. Akce pořádané muzeem mají být podporovány a posilovány aktivitami 
veřejnosti a komunitních skupin. 
 
Ad 11) Akcentovat v budoucí koncepci potřebu zabývat se v muzejním prostředí 
otázkou sociálně znevýhodněných, iniciovat odborná setkání a diskusi na toto 



téma s cílem nalézt vhodné nástroje pro centrální úroveň a doporučovaná 
opatření pro institucionální podporu sociální inkluse.  
 
Vzdělávání  
 
12. K základním funkcím muzeí patří i vzdělávání. Muzea generují poznatky 
a zprostředkovávají je prostřednictvím svých vzdělávacích a pedagogických programů ve 
spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi, zejména školami, čímž se podílejí na 
formálním a neformálním vzdělávání i na celoživotním učení. Vzdělávací programy 
v muzeích zvyšují znalosti různých skupin návštěvníků v rámci oboru působnosti muzea a 
jeho sbírek, ale i z občanského života. Pomáhají také budovat povědomí o významu ochrany 
kulturního dědictví a podporují kreativitu. Muzea mohou také nabízet poznatky a prožitky, 
umožňující lepší pochopení souvisejících společenských témat.  
 
Ad 12) V budoucí koncepci reflektovat potřebu vzdělávání muzejních 
pracovníků až na stupeň doktorského programu. 
V budoucí koncepci nastavit nástroje na podporu celoživotního vzdělávání 
muzejních pracovníků. K této otázce zahájit diskusi s odbornou veřejností bez 
zbytečného odkladu, viz též Ad 27. 
V budoucí koncepci zdůraznit vzdělávací úlohu muzeí a vnímání muzeí jako 
institucí celoživotního vzdělávání všech skupin populace. 
 
III. SPOLEČENSKÁ PROBLEMATIKA A MUZEA  
 
Globalizace  
 
13. Globalizace vede k větší mobilitě sbírek, odborníků, návštěvníků i myšlenek, což má na 
muzea pozitivní i negativní dopady v podobě jejich větší dostupnosti, ale také homogenizace. 
Členské státy mají podporovat zachování rozmanitosti a identity charakteristické pro muzea a 
sbírky, aniž by tím utrpěl význam muzeí v globalizovaném světě.  
 
Ad 13)  Odpověď na požadavek na vyšší mobilitu sbírek a mezinárodní 
komunikaci je již několik let zásadně omezena nejistotou českých sbírkových 
institucí v otázkách imunity dočasně vyvážených sbírkových předmětů, 
případně jejich souborů. Bez zbytečného odkladu by tedy mělo MK ČR vyvinout 
tlak na ratifikaci příslušných mezinárodních instrumentů, zejména Úmluvy 
OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku, a budoucí koncepce by 
s touto ratifikací měla výslovně počítat.  
  
Je nutné vyjmout smlouvy o výpůjčkách sbírkových předmětů, což jsou smlouvy 
bez finančního plnění, z povinnosti uveřejnění v registru smluv, protože 
obsahují citlivé údaje; široká dostupnost těchto informací může ohrozit bezpečí 
exponátů, jejich transportu i výstavních prostor. MK ČR musí v tomto směru 
provést všechny nezbytné kroky.  
Vzhledem k tomu, že nelegální obchod s předměty kulturní hodnoty je 
globálním problémem a týká se i ČR, je třeba, aby ČR urychleně přistoupila 
k Úmluvě UNIDROIT (Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported 
Cultural Objects, Řím 1995) o ukradených nebo nelegálně vyvezených 
kulturních statcích. MK ČR musí bez zbytečného odkladu zpracovat a předložit 
materiál k přístupu k této Úmluvě, která je komplementární a zpřesňující 
Úmluvu UNESCO o opatřeních k zabránění nepovolenému dovozu, vývozu a 
převodu vlastnictví kulturních statků, jíž je Česká republika již smluvní stranou, 
nebo tento úkol zaneslo jako závazný do budoucí koncepce. 
 
 
 



Muzea a jejich vztah k ekonomii a kvalitě života  
 
14. Členské státy mají uznat, že muzea mohou být ekonomickým činitelem ve společnosti a 
podílet se na výdělečných činnostech. Kromě toho se účastní ekonomiky cestovního ruchu a 
svými přínosnými projekty zvyšují kvalitu života obcí a regionů, kde se nacházejí. V obecnější 
rovině mohou také usnadňovat sociální začleňování ohrožených skupin obyvatelstva.  
 
Ad 14) V českém veřejném mínění přetrvává tradiční vidění muzea jako 
pouhého příjemce prostředků.  V budoucí koncepci rozvoje muzejnictví v České 
republice, kterou bude připravovat MK ČR pro vládu ČR, je proto třeba 
zdůraznit, že muzea jsou též aktivním ekonomickým činitelem, hrají významnou 
roli v cestovním ruchu a tvoří příznivé podmínky pro rozvoj společnosti jako 
zdroj informací pro ekonomické projekty i péči o místní životní prostředí a 
každodenní život obyvatel, včetně jejich celoživotního vzdělávání. Opomíjí se 
rovněž, že muzea, jako důležitý faktor využívání volného času, mohou 
vytvořením vhodných podmínek pro něj působit i proti sociálně patologickým 
jevům.  
Doporučuje se, aby odborné profesní organizace i jednotlivá zařízení 
neprodleně zahájily vzájemný dialog ke koncepci cestovního ruchu a vlastního 
uplatnění v ní a ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou 
CzechTourism hledaly vhodné nástroje pro rovnovážnou spolupráci a 
inkorporaci muzejních aktivit do jejích prezentačních a propagačních akcí.  
Doporučuje se, aby MK ČR v rámci svých porad se zástupci krajů je opakovaně 
vyzývalo k systematickému dialogu s muzei při zpracování krajských koncepcí 
cestovního ruchu a při krajských prezentačních akcích zacílených na rozvoj 
turistického ruchu. V tomto směru se doporučuje, aby odborné profesní 
organizace a MK ČR zdůrazňovaly úlohu muzeí jako informační základny a 
poukazovaly na jejich přínos pro rozvoj výdělečných činností i v lokálních 
podmínkách, např. připomínáním osvědčených tradičních technik, výrobních 
postupů a vzorů, péče o krajinu, místních tradic a tradičních událostí a 
programů, které by mohly motivovat turistický ruch. 
Doporučuje se, aby MK ČR a muzejní profesní organizace zahájily dialog s 
Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV ČR) 
ohledně aktivní role muzeí při sociálním začleňování ohrožených skupin 
obyvatelstva. Na základě výstupu z tohoto dialogu by pak bylo příhodné 
prodiskutovat i podporu ze strany MPSV ČR těmto aktivitám.  
 
15. Mnohá muzea z vlastního rozhodnutí nebo pod tlakem okolností posilují svou výdělečnou 
činnost, aby diverzifikovala své zdroje příjmů a zvýšila svou soběstačnost. Není na místě, aby 
členské státy upřednostňovaly generování příjmů na úkor primárních funkcí muzea. Ačkoli 
mají tyto primární funkce zásadní význam pro společnost, je třeba přistoupit na fakt, že je 
nelze vyjadřovat čistě finančními hledisky.  
 
Ad 15) Doporučuje se, aby budoucí koncepce považovala tlak zřizovatelů na 
generování příjmu v muzeích za opodstatněný jen tehdy, pokud by neznamenal 
ústup od primárních funkcí muzeí. Vedle ochrany sbírek a jejich prezentace je 
ovšem k těmto úkolům nutno počítat i vzdělávání, sociální začleňování, 
poskytování vzorů a informací apod. Koncepce by měla proto obsahovat 
morální apel na všechny zřizovatele – pokud jím není přímo orgán státní správy 
– aby uvedené funkce muzeí přiměřeně podporovali. U muzeí zřizovaných 
orgány státní správy by se v budoucí koncepci právě uvedený přístup měl 
považovat za samozřejmý. 
 
 
 
 



Společenská úloha  
 
16. Je žádoucí, aby členské státy podporovaly společenskou úlohu muzeí, zdůrazněnou 
v Deklaraci ze Santiaga de Chile z roku 1972. Muzea jsou ve všech zemích stále více 
považována za klíčový společenský faktor v otázkách sociální integrace a soudržnosti. Mohou 
tedy pomoci komunitám čelit hlubokým změnám ve společnosti, z nichž některé vedou 
k narůstající nerovnosti a rozpadu sociálních vazeb.  
 
17. Muzea jsou živoucím veřejným prostorem, který má být k dispozici všem vrstvám 
společnosti, a tudíž může výrazným způsobem zasáhnout do budování sociálních vazeb a 
soudržnosti, posilování občanské společnosti a reflexe kolektivní identity. Muzea mají být 
místem otevřeným pro každého, a proto musí usilovat o fyzickou a kulturní dostupnost pro 
všechny, včetně skupin se znevýhodněním. Mohou představovat prostor k úvahám a 
diskusím o historických, sociálních, kulturních a vědeckých otázkách, přitom však také musí 
prosazovat dodržování lidských práv a rovnosti pohlaví. Členské státy mají vyžadovat, aby 
muzea plnila všechny tyto role.  
 
Ad 17) Doporučuje se, aby budoucí koncepce vytvořila podmínky pro chápání 
muzeí jako komunitních center pro všechny vrstvy společnosti včetně fyzicky i 
sociálně znevýhodněných. Vytváření prostoru pro komunitní aktivity se však 
nesmí dít na úkor základních činností muzeí.  
V souvislosti s novými a stále se rozšiřujícími funkcemi muzeí, které přináší 
současná doba, se doporučuje doplnit stávající Zákon č. 122/2000 Sb., o 
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, případně jiným právním předpisem, tak, aby byl též 
předpisem o muzejních institucích v zde naznačeném smyslu, a tento úkol 
zanést i do budoucí koncepce, pokud nebude realizován dříve. 
 
18. Tam, kde je v muzejních sbírkách zastoupeno kulturní dědictví domorodých národů, mají 
členské státy přijmout odpovídající opatření, aby podpořily a usnadnily dialog a budování 
konstruktivních vztahů mezi takovými muzei a domorodými národy, což umožní správu 
těchto sbírek a připadá-li to v úvahu, i jejich vrácení nebo restituci v souladu s platnými 
právními předpisy a politickou strategií.  
 
Muzea a informační a komunikační technologie (ICT)  
 
19. Změny, které s sebou nese rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT), 
nabízejí nové příležitosti pro muzea v oblasti péče o kulturní dědictví, jeho studium, budování 
a zprostředkování včetně souvisejících poznatků. Členské státy mají podněcovat muzea, aby 
sdílela a šířila své znalosti, a zajistit, aby měla potřebné prostředky umožňující přístup 
k těmto technologiím, pokud jsou považovány za nezbytné pro zkvalitňování primárních 
funkcí muzea.  
 
Ad 19) Je nezbytné zpracovat bez zbytečného odkladu celkovou rámcovou 
koncepci digitalizace sbírek muzejní povahy, a to ve spolupráci MK ČR a 
profesních odborných organizací. Tato koncepce musí zaručovat dlouhodobou 
udržitelnost, stanovit jasná kritéria pro vzájemnou kompatibilitu dat, stanovit 
podmínky pro jejich bezpečné a perspektivní ukládání, a to při respektování 
zčásti odlišné povahy dat určených pro veřejné užívání a dat pro odbornou 
práci. Pro tato data počítat s uzavřenými okruhy na samostatných serverech, 
bez připojení k internetu a s přísně střeženým záložním ukládáním. 
U dat s veřejným užíváním, která budou směřovat k dálkovému přístupu 
k částem databází a k interaktivnímu vstupu do expozic a výstav, je třeba počítat 
s fenoménem autorských práv, zvážit ochranu vodoznaky (i s tím, že ochrana 
vodoznakem může někdy znemožnit nebo poškodit „čitelnost“ digitalizátu, resp. 



jeho informační hodnotu, jako je tomu například u historických map, 
dokumentů apod.) nebo – lépe – blokováním proti stahování. 
Tato koncepce digitalizace musí být zohledněna v aktualizaci Koncepce rozvoje 
muzejnictví a případně též při novelizaci zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Doporučuje se využít při práci na těchto dokumentech pracovní 
skupinu pro digitalizaci a evidenci sbírek AMG.  
 
 
IV. KONCEPČNÍ OPATŘENÍ  
 
Všeobecná koncepční opatření  
 
20. Stávající mezinárodní nástroje vztahující se ke kulturnímu a přírodnímu dědictví 
doceňují význam a společenskou úlohu muzeí při ochraně tohoto dědictví, při péči o ně a při 
jeho zpřístupňování veřejnosti. Členské státy mají v tomto ohledu přijmout odpovídající 
opatření, aby muzea a sbírky na území v jejich jurisdikci nebo pod jejich kontrolou požívala 
ochrany a podpory, kterou tyto nástroje skýtají. Členské státy mají rovněž přijmout vhodná 
opatření k posílení obranyschopnosti muzeí za všech okolností.  
 
21. Členské státy mají zajistit, aby zásady dle příslušných mezinárodních nástrojů byly 
v muzeích uplatňovány. Muzea se zavazují dodržovat zásady, stanovené v mezinárodních 
nástrojích na ochranu a podporu hmotného i nehmotného kulturního a přírodního dědictví. 
Mají rovněž dodržovat zásady dle mezinárodních nástrojů pro boj proti nedovolenému 
obchodu s kulturními statky a koordinovat své úsilí v těchto záležitostech. Muzea musí také 
dbát na etické a profesní standardy stanovené odbornou muzejní komunitou. Členské státy 
mají zajistit, aby muzea vykonávala svou úlohu ve společnosti v souladu s právními a 
profesními normami platnými na území v jejich jurisdikci.  
 
22. Členské státy mají přijmout takové vládní strategie, aby zajistily ochranu a podporu 
muzeím umístěným na území v jejich jurisdikci nebo pod jejich kontrolou; mají zajistit 
podporu a rozvoj těchto institucí v souladu s jejich základními funkcemi a poskytovat jim 
k tomu nezbytné lidské, materiální a finanční zdroje, které muzea ke svému správnému 
fungování potřebují.  
 
23. Největší hodnotu muzeí a dědictví, které spravují, tvoří jejich rozmanitost. Pro členské 
státy z toho plyne požadavek, aby tuto rozmanitost chránily a podporovaly, zároveň však je 
třeba, aby muzea stavěla na kritériích nejvyšší kvality, definovaných a prosazovaných národní 
i mezinárodní muzejní komunitou.  
 
Funkční koncepční opatření  
 
24. Apeluje se na členské státy, aby podporovaly aktivní koncepce ochrany kulturního 
dědictví, výzkumu, vzdělávání a komunikace, přizpůsobené místnímu sociálnímu a 
kulturnímu kontextu, čímž umožní muzeím ochraňovat toto dědictví a předávat je budoucím 
generacím. Z tohoto hlediska se naléhavě doporučuje podporovat spolupráci a snahy o 
participaci mezi muzei, komunitou, občanskou společností a širokou veřejností.  
 
25. Členské státy mají přijmout odpovídající opatření, aby zajistily, že zpracování sbírkové 
evidence podle mezinárodních standardů bude v muzeích zřizovaných na území v jejich 
jurisdikci prioritou. Významnou roli v tomto směru hraje digitalizace muzejních sbírek, nelze 
ji ovšem považovat za náhradu konzervátorské péče o sbírky.   
 
Ad 25) Doporučuje se pro přípravu budoucí koncepce prověřit, nakolik 
standardy evidence stanovené v Zákoně č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 



muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, odpovídají mezinárodním standardům.                   
 
26. Národní i mezinárodní muzejní sítě stanovují zásady dobré praxe pro fungování muzeí, 
na jejich ochranu a podporu, zachování a posílení jejich rozmanitosti a společenské úlohy. 
Tyto osvědčené postupy jsou průběžně aktualizovány, tak aby odrážely inovace v oboru. 
Široce sdílenou referenci v tomto ohledu představuje Etický kodex muzeí, přijatý 
Mezinárodní radou muzeí (International Council of Museums – ICOM). Členské státy jsou 
vyzývány, aby podporovaly přijímání a šíření tohoto etického kodexu i dalších etických 
kodexů a osvědčených postupů a využívaly je při tvorbě vlastních norem, koncepcí 
muzejnictví a národní legislativy.  
 
27. Členské státy mají přijmout odpovídající opatření, usnadňující muzeím na území v jejich 
jurisdikci zaměstnávat kvalifikované pracovníky s požadovanou odborností. Dlouhodobého 
zajištění efektivity zaměstnanců lze docílit vytvářením adekvátních možností pro další 
vzdělávání a profesní rozvoj všech muzejních pracovníků.  
 
Ad 27) Doporučuje se MK ČR a profesním organizacím uvážit na základě 
zkušeností Školy muzejní propedeutiky zřízení institutu celoživotního 
vzdělávání  pracovníků muzeí a galerií, viz též Ad 12., neboť oblast muzejnictví 
nedisponuje institucí analogickou Knihovnickému institutu úspěšně 
fungujícímu v rámci Národní knihovny ČR v Praze pro knihovnickou sféru.  
 
28. Financování z veřejných i soukromých prostředků a vhodná partnerství přímo ovlivňují 
efektivitu fungování muzea. Členské státy se mají vynasnažit, aby zajistily pro muzea jasnou 
perspektivu, přiměřené plánování a financování i harmonickou rovnováhu mezi jednotlivými 
mechanismy financování; umožní jim tak plnit své poslání ve prospěch společnosti při plném 
respektování svých základních funkcí.  
 
29. Fungování muzeí ovlivňují také nové technologie a jejich stále silnější prosazování 
v každodenním životě. Představují značný potenciál pro podporu muzeí po celém světě, 
zároveň však znamenají potenciální překážku pro osoby i muzea, které k nim nemají přístup, 
nebo jim chybí znalosti a dovednosti pro jejich efektivní využívání. Členské státy mají usilovat 
o zajištění přístupu k těmto technologiím pro muzea na území v jejich jurisdikci nebo pod 
jejich kontrolou.  
 
30. Prvotní účel muzeí spočívá vedle péče o zachování kulturního dědictví v jejich 
společenské úloze. Důležité předpoklady pro budování trvalého postavení muzeí ve 
společnosti jsou obsaženy v Doporučení týkajícím se nejúčinnějších prostředků, jak 
zpřístupnit muzea pro všechny, z roku 1960. Členské státy mají usilovat o začlenění těchto 
zásad do zákonů o muzeích a muzejnictví na území v jejich jurisdikci.  
 
31. K nejúčinnějším a nejlépe udržitelným způsobům ochrany a podpory muzeí, jejich 
rozmanitosti a jejich společenské úlohy patří spolupráce v rámci resortu muzeí a s institucemi 
v oblasti kultury, kulturního dědictví a vzdělávání. Je proto žádoucí, aby členské státy 
podporovaly spolupráci a partnerství mezi muzei a institucemi z oblasti kultury a výzkumu na 
všech úrovních, včetně začleňování muzeí do profesních sítí a asociací, které tuto spolupráci 
podporují, a do mezinárodních výstav, výměn a mobility sbírek.  
 
32. Pokud jsou sbírky odpovídající definici v odstavci 5 uloženy v institucích jiného než 
muzejního typu, je na místě zajistit jejich ochranu a podporu v zájmu zachování soudržnosti a 
komplexní reprezentace kulturní rozmanitosti dědictví v dané zemi. Členské státy jsou 
vybízeny, aby se podílely na ochraně, výzkumu a propagaci těchto sbírek i na jejich 
zpřístupňování.  
 



33. Členské státy mají přijmout odpovídající legislativní, technická a finanční opatření, 
vedoucí k přijetí takových veřejných programů a koncepcí, které umožní převzetí a začlenění 
těchto doporučení do muzeí nacházejících se na území v jejich jurisdikci.  
 
34. Apeluje se na členské státy, aby podporovaly zavádění inkluzivních koncepcí práce 
s návštěvníky a přispívaly tak ke zkvalitňování činností a služeb muzeí.  
 
35. Pro zajištění lepší implementace těchto doporučení a zejména pro posílení muzeí a sbírek 
v rozvojových zemích je žádoucí, aby členské státy podporovaly mezinárodní spolupráci 
v oblasti zvyšování kvalifikace a odborného vzdělávání jak na bázi dvoustranných a 
mnohostranných mechanismů, tak prostřednictvím UNESCO.  
 
Ad 35) Doporučuje se, aby MK ČR nadále v bilaterálních dohodách o kulturní 
spolupráci pamatovalo na projekty postgraduálního vzdělávání prostřednictvím 
mezinárodní spolupráce, a to jak studijními pobyty pracovníků českých muzeí a 
galerií v zahraničních institucích s odborně srovnatelnými sbírkovými fondy, 
tak nabídkou možností vzdělávání cizích pracovníků muzejních institucí v ČR, a 
to zejména ze zemí postižených ozbrojeným konfliktem nebo přírodní 
katastrofou. Doporučuje se, aby se s těmito posledně uvedenými projekty 
uvažovalo i v rámci rozvojové pomoci třetím zemím. 
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