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Č. j.: OD137/2017 

 
V Praze dne 6. prosince 2017 

Členská muzea a galerie AMG 
k rukám ředitele/ředitelky 
 

 
Věc: XII. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. – příprava podkladů pro jednání 

 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
 

na svém zasedání dne 20. září 2017 schválil Senát AMG v rámci Plánu činnosti AMG na rok 2018 
termín a místo pro jednání XII. Sněmu AMG, který se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 v prostorách 
Městského muzea v Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG.  

 
V současné době má AMG 302 řádných členů (muzeí a galerií), 190 individuálních členů a 14 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn ke hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů AMG, s sebou přináší příležitost 

k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na předchozí úspěšné aktivity. 
Podoba nového vedení AMG určí i celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším partnerům a její další 
směřování. Po Sněmu AMG pak následují volby předsedů Krajských sekcí AMG či předsedů Komisí AMG. Jak 
při volbách do Exekutivy AMG a Revizní komise AMG, tak i při volbách předsedů Krajských sekcí AMG  
a Komisí AMG je důležité, aby byli vybráni naši kolegové či kolegyně, kteří mají zájem o činnost AMG, mají 
zkušenosti z praxe a dovedou je předat ve prospěch celku, vnímají vazbu mezi jednotlivými orgány AMG  
a rovněž potřebu vzájemné komunikace a předávání si všech důležitých informací, a také jsou schopni této 
činnosti věnovat potřebný čas. Členství v AMG a aktivní účast v činnosti jejích orgánů by měla být 
vyjádřením příslušnosti k oboru muzejnictví, k profesionalitě i etice muzejní práce a přihlášením se k tradici  
a poslání muzeí a galerií. 

 
Tímto bychom Vás, vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, chtěli požádat o spolupráci při 

přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména o předložení námětů do Hlavních linií 
činnosti AMG na období let 2019–2021, předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby do funkcí 
v Exekutivě AMG a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021 a předložení případných návrhů na změnu 
Stanov AMG.  

 
Podkladové materiály pro jednání XII. Sněmu AMG bychom chtěli začít v součinnosti s členskou 

základnou AMG připravovat průběžně již od začátku roku 2018 tak, aby se s návrhy a náměty měli možnost 
podrobně seznámit všichni členové AMG v dostatečném časovém předstihu, resp. k nim včas připojit své 
návrhy a připomínky. Materiály bude na svých zasedáních postupně projednávat Exekutiva AMG, resp. Senát 
AMG. S ohledem na hladký průběh přípravy jednání Sněmu AMG Vás žádáme, abyste své náměty předložili 
Sekretariátu AMG do 30. června 2018, zejména případné návrhy na změnu Stanov AMG, které musí 
posoudit právníci, zda nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.  

 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně AMG 
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