
Usnesení Plenárního zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG  

konaného 20. září 2017 v Litomyšli  

1. Plenární zasedání schválilo:  

- Návrhovou komisi ve složení:  

o Ing. Jindřiška Drozenová - předsedkyně  

o ak. mal. Zdenka Kuželová 

o Lenka Dolanská 

 

- Mandátovou komisi ve složení:  

o Bc. Eva Podzemná - předseda 

o Mgr. Jaroslav Bašta 

 o David Lejsek, DiS. 

 

- Volební komisi ve složení:  

o Mgr. Markéta Šimčíková – předsedkyně  

o Mgr. Drahomíra Holatová 

o David Ševeček  

 

2. Plenární zasedání schválilo složení Výboru Komise konzervátorů-restaurátorů pro volební období 

2017-2020. Noví členové Výboru byli řádně zvoleni dle Volebního a dle Jednacího řádu Komise 

konzervátorů-restaurátorů. Voleb se zúčastnilo 91 oprávněných voličů, přítomných členů Komise 

konzervátorů-restaurátorů AMG (ve 2. kole); počet odevzdaných lístků 91 z toho 89 lístků bylo 

platných, 2 neplatné.  

Složení nově zvoleného Výboru Komise konzervátorů-restaurátorů:  

- Předseda: Ing. Ivo Štěpánek (85 hlasů)  

- Místopředseda: Ing. Dušan Perlík (85 hlasů)  

- Tajemnice: Ing. Alena Selucká (88 hlasů)  

- 1. Člen Výboru: Doc. Petr Kuthan, ak. soch. (79 hlasů)  

- 2. Člen Výboru: Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (49 hlasů)  

 

3. Plenární zasedání schválilo složení Revizní komise, Komise konzervátorů- restaurátorů AMG pro 

volební období 2017-2020. Noví členové Revizní komise byli řádně zvoleni dle Volebního a dle 

Jednacího řádu Komise konzervátorů-restaurátorů AMG. Voleb se zúčastnilo 91 oprávněných voličů, 



přítomných členů Komise konzervátorů-restaurátorů AMG (ve 2. kole); počet odevzdaných lístků 91, 

z toho platných 90, neplatných 1.  

Složení nově zvolené Revizní komise, Komise konzervátorů-restaurátorů:  

- Předseda:  Ing. Jan Josef (90 hlasů)  

- 1. Členka: Aranka Součková Daňková (90 hlasů)  

- 2. Členka Alena Komendová (61 hlasů)  

 

4. Plenární zasedání bere na vědomí:  

- Zprávu o činnosti AMG (informace přednesl Doc. Petr Kuthan, ak. soch.), o činnosti Komise 

konzervátorů-restaurátorů (informace přednesla Ing. Alena Selucká), včetně informace o činnosti 

pracovních skupin kovy (A. Selucká), sklo a keramika (A. Součková Daňková), textil (J. Drozenová), 

plasty (J. Neoralová) 

- Informace o konferenci ICOM Copenhagen 2017 (příspěvky budu dostupné na webu http://icom-cc-

publications-online.org/ ) přednesl prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 

- informace o změně vedení Jihočeské krajské sekce, nově Petr Náděje 

- informaci pro redakční radu periodika Fórum pro konzervátory-restaurátory o nutnosti upravit 

pokyny pro autory příspěvků 

 

5. Plenární zasedání ukládá novému Výboru Komise konzervátorů-restaurátorů připravit a předložit 

na příštím plenárním zasedání návrh na změnu volebního řádu (pořadí členů výboru a revizní komise 

dle počtu získaných hlasů). Z důvodu výhrad k systému volby  1. a 2. člena výboru a revizní komise 

proběhlo hlasování o souhlasu se stávajícím systémem pro aktuální volby, s výsledkem 6 proti, 11 se 

zdrželo a 74 souhlasí. 

 

V Litomyšli, 20. 9. 2017 

Zapsala: Ing. Jindřiška Drozenová, předsedkyně návrhové komise  

Příloha:  

• Protokol volební komise, 20. 9. 2017 

• Prezenční listina z plenárního zasedání Komise KR, 20. 9. 2017, Litomyšl 


