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Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky  
za rok 2000 

 
 
 
1. Organizační činnost 
1.1. Členská základna (stav, změny) 

V roce 2000 se uskutečnil 
VI. sněm Asociace českých a mo-
ravskoslezských muzeí a galerií 
v Jihlavě, na kterém byly přijaty 
zásadní změny ve stanovách, mj. byl 
změněn dosavadní název sdružení 
na “Asociace muzeí a galerií České 
republiky” (dále AMG). 
 Nově stanovy výrazně 
upravují okolnosti vzniku a podmínky 
členství v AMG – namísto dosavad-
ního dvojího členství pro právnické 
osoby (řádné a mimořádné) se za-

vádí pouze status členství kolektiv-
ního. Individuální členství je otevřeno 
fyzickým osobám činným na území 
České republiky a neomezuje se 
pouze na české státní občany. 
 Na počátku roku 2000 měla 
AMG 204 řádných, 27 individuálních  
a 5 čestných členů. V průběhu roku 
se přihlásilo ke kolektivnímu členství 
11 uchazečů – všechny přihlášky 
byly řádně projednány a jedna byla 
senátem zamítnuta. K individuálnímu 
členství se v roce 2000 přihlásilo  

6 zájemců, pouze tři z nich byli přija-
ti. Na návrh členů senátu byli dva 
dosavadní individuální členové přijati 
za členy čestné. Žádnému členovi 
AMG v roce 2000 nezaniklo ani 
nebylo odejmuto členství. 
 K 1. lednu 2001 tvoří člen-
skou základnu Asociace muzeí  
a galerií České republiky 214 kolek-
tivních, 25 individuálních a 7 čest-
ných členů. 

 
1.2. Orgány AMG (stav, změny, personální obsazení) 
 V dubnu roku 2000 odstou-
pila ze své funkce členka exekutivy 
PhDr. Věra Tomolová z důvodu 
ukončení pracovního poměru 
v členské instituci. V červnu byla na 
její místo senátem AMG zvolena 
PhDr. Eva Dittertová.  
 V roce 2000 skončil mandát 
členům exekutivy a zástupcům čes-
ké a moravskoslezské komory, kteří 
zasedali v senátu AMG s hlasem 
rozhodujícím. Pro způsob organiza-
ce členské základny byl novými 
stanovami zakotven odlišný princip – 
členská základna se sdružuje na 
principu územněsprávního uspořá-
dání ČR do krajských sekcí, jejichž 
předsedové jsou členy senátu 
s hlasem rozhodujícím. Exekutiva 
AMG má nově 6 členů, předseda 
revizní komise stojí mimo výkonné 
orgány AMG a má v exekutivě hlas 
poradní stejně jako tajemník AMG. 
 Na VI. sněmu v Jihlavě byl 
zvolen předsedou AMG PhDr. Jan 
Dolák, I. místopředsedou PhDr. 
Pavel Ciprian, II. místopředsedkyní 
PhDr. Eva Dittertová. Členy exekuti-
vy se stali PhDr. Luděk Beneš, Ing. 
Milena Burdychová a PhDr. Franti-
šek Šebek. Předsedou revizní komi-
se je Ing. Vlastimil Vykydal, členy 
revizní komise PhDr. Petr Šuleř  
a PhDr. Pavel Popelka. 
 Usnesením z VI. sjezdu 
bylo uloženo exekutivě, aby iniciova-

la ustavení krajských sekcí a volbu 
jejich předsedů do 30. listopadu 
2000. Do určeného termínu bylo 
všech 14 krajských sekcí ustaveno  
a byl zvoleni jejich představitelé: 
PhDr. Zuzana Strnadová za krajskou 
sekci hlavního města Prahy, Mgr. 
Eva Balaštíková za středočeskou 
krajskou sekci, Mgr. Pavel Šafr za 
budějovickou krajskou sekci, PhDr. 
Jana Hutníková za plzeňskou kraj-
skou sekci, Ing. Pavel Beran za 
karlovarskou krajskou sekci, PhDr. 
Dušan Špička za ústeckou krajskou 
sekci, Ing. Zdeněk Vitáček za libe-
reckou krajskou sekci, Mgr. Jaromír 
Gottlieb za královéhradeckou kraj-
skou sekci, PhDr. Karel Jaroš za 
pardubickou krajskou sekci, PhDr. 
Jana Beránková za jihlavskou kraj-
skou sekci, Mgr. Antonín Reček za 
brněnskou krajskou sekci, PhDr. 
Miloš Melzer za olomouckou kraj-
skou sekci, PhDr. Ivo Frolec za zlín-
skou krajskou sekci a konečně 
RNDr. Jiřina Kábrtová za ostravskou 
krajskou sekci. 
 Vznik krajských sekcí vyvo-
lal částečný zánik některých regio-
nálních kolegií, jejichž území by se 
víceméně překrývalo s územím kraj-
ské sekce. Jedná se o kolegium 
muzeí hlavního města Prahy (před-
sedkyně PhDr. Eva Wolfová), kole-
gium karlovarských muzeí (předsed-
kyně PhDr. Eva Dittertová), kolegium 

plzeňských muzeí (předseda Mgr. 
Luboš Smolík) a kolegium muzeí 
severozápadních Čech (předseda 
PhDr. Dušan Špička). Na dvě regio-
nální kolegia se rozdělilo stávající 
kolegium středočeských muzeí 
(předseda PhDr. Luděk Beneš) – 
kolegiu středočeských muzeí-východ 
předsedá Mgr. Jan Vinduška a kole-
giu středočeských muzeí-západ Mgr. 
František Povolný.  
 V roce 2000 vzniklo nové 
oborové kolegium okresních muzeí 
(předseda PhDr. Bedřich Štauber). 
 Ke změnám v předsed-
nictvu došlo v průběhu roku i u ně-
kterých oborových a odborných 
komisí. RNDr. Ivana Růžičku v čele 
oborové komise botaniků nahradila 
RNDr. Miroslava Šandová, novým 
předsedou oborové komise zoologů 
se stal Ing. Ivo Rus po RNDr. Karlu 
Peclovi. Dosavadní předseda odbor-
né komise pro lidové stavitelství 
PhDr. Lubomír Procházka byl vystří-
dán Mgr. Lubošem Smolíkem. 

Oborová komise novodo-
bých dějin se transformovala na 
oborovou komisi historiků, jejím 
předsedou zůstal PhDr. Stanislav 
Slavík. V roce 2000 byla nově zalo-
žena oborová muzeologická komise 
(předseda PhDr. Petr Vojtal) a zanik-
la oborová komise pro film a fotogra-
fii v muzeích (předseda Mgr. Jiří 
Zikmund).  
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1.3. Činnost orgánů 
1.3.1. Sněm AMG 
 Šesté valné zasedání členů 
Asociace muzeí a galerií proběhlo ve 
dnech 3.-4. října v Jihlavě. Na 130 
účastníků se sešlo v době, kdy si 
AMG připomínala deset let od svého 
založení. Sněm projednal a schválil 
nové stanovy, které zásadním způ-
sobem změnily organizační strukturu 
sdružení – namísto dvoukomorového 
systému byla zavedena soustava 14 
krajských sekcí. Byl změněn název 
sdružení, rozšířen počet členů exe-
kutivy. Změnilo se i postavení revizní 

komise a byl definován nový klíč 
k vybírání členských příspěvků, 
odvozený podle počtu pracovních 
úvazků ve členské instituci. 
 Sněm zvolil nové představi-
tele AMG, projednal a schválil hlavní 
linie činnosti AMG na nastávající 
období. AMG má i nadále sledovat 
problematiku transformace okresních 
muzeí, propagovat a popularizovat 
obor muzejnictví, zlepšit tok informa-
cí v rámci sdružení. AMG se bude 
zasazovat o vznik národní soutěže 

Muzeum roku, o zkvalitnění systému 
statistického sledování oboru, o 
vznik profesionálního muzeologické-
ho pracoviště v ČR  
a zahájí kursy muzejní propedeutiky. 
AMG se má věnovat navazování 
styků s evropskými muzei, zapojit se 
do evropského sdružení muzejních 
asociací. V roce 2002 uspořádá 
AMG mezinárodní muzeologickou 
konferenci pro státy střední Evropy. 

 
1.3.2. Exekutiva a senát 
 Exekutiva se ve starém 
složení scházela ve víceméně pravi-
delných intervalech, a to celkem 
dvanáctkrát. Na pořadu jednání byly 
zejména otázky legislativy – kon-
krétně zákona o sbírkách a reformy 
veřejné správy (viz kapitolu 1.8.). 
Byla sestavena pracovní skupina ke 
zpracování materiálu o regionálních 
muzeích, jejímiž členy byli i všichni 
členové exekutivy. Exekutiva se 
samozřejmě zabývala také proble-

matikou chodu sdružení, zejména 
přípravou VI. sněmu, návrhem hlav-
ních linií další činnosti AMG atd. 
Velkou pozornost věnovala přípravě 
návrhu nových stanov AMG.  
 Exekutiva zvolená na VI. 
sněmu AMG se pod vedením nové-
ho předsedy setkala v roce 2000 
dvakrát. Členové exekutivy si 
rozdělili svá pole působnosti. 
Hlavním úkolem bylo ustavení 
krajských sekcí do konce listopadu 
2000. 

 Senát AMG zasedal v roce 
2000 celkem čtyřikrát (17. února, 20. 
dubna, 27. června a 14. září) a za-
býval se taktéž problematikou legis-
lativy. Živá diskuse probíhala zejmé-
na k dosud neujasněným otázkám 
přechodu okresních muzeí na nové 
zřizovatele. Senát rovněž diskutoval 
o nových stanovách a rozhodoval  
o nejrůznějších vnitřních záležitos-
tech sdružení. 

 
1.3.3. Krajské sekce 
 Všech čtrnáct krajských 
sekcí se ustavilo v termínu daném 
usnesením VI. sněmu AMG v Jihlavě 
a zvolilo do svého čela předsedu, 

který je zároveň členem senátu AMG 
s hlasem rozhodujícím. Olomoucká 
krajská sekce se toho roku setkala 
ještě jednou. Zlínská krajská sekce 

sestavila pracovní koncepční skupi-
nu, která zpracovala materiál “Návrh 
postavení současných okresních 
muzeí ve Zlínském kraji”. 

 
1.3.4. Regionální kolegia 
 Při AMG pracovalo v roce 
2000 devatenáct regionálních kole-
gií. Dle zápisů zaslaných sekretariá-
tu se v roce 2000 jedenkrát setkala 
kolegia východočeských, šumav-
ských, středočeských, prácheňských 
a plzeňských muzeí; dvě zasedání 

uspořádalo jihomoravské kolegium, 
kolegium severozápadních Čech, 
kolegium muzeí královských měst  
a kolegium muzeí kraje Aloise Jirás-
ka, Boženy Němcové a bratří Čapků. 
Kolegium jihovýchodních Čech jed-
nalo dokonce třikrát. Ostatních jede-

náct kolegií buď nepracovalo, nebo  
o své činnosti nezaslalo sekretariátu 
zprávu. 
 Na konci roku ukončilo 
činnost 5 regionálních kolegií (viz 
bod 1.2.). 

 
1.3.5. Oborová kolegia 
 Ze tří oborových kolegií, 
působících při AMG, zaslalo zápis 
pouze oborové kolegium muzeí  

v přírodě, a to na počátku roku. Zá-
měrem kolegia bylo v roce 2001 
uspořádat celkem čtyři setkání. 

 V listopadu roku 2000 bylo 
založeno oborové kolegium okres-
ních muzeí. 

 
1.3.6. Oborové a odborné komise 
 V roce 2000 působilo při 
AMG 16 oborových a odborných 
komisí. Z nich celkem osm komisí 
uspořádalo celostátní seminář či 
konferenci (komise archeologů, 
botaniků, geologů, konzervátorů-
restaurátorů a preparátorů, historiků, 
knihovníků, zoologů a lidového stavi-

telství); bylo uspořádáno celkem  
5 dalších pracovních schůzek (ar-
cheologové, botanici a historikové). 
Odborná komise pro muzejní mana-
gement v roce 2000 zajišťovala 
projekt MATRA a uspořádala kurs 
muzejního managementu. 

 Dle plánu ještě měla být 
uspořádána setkání komisí dějin 
umění a numismatiků. 

V roce 2000 zanikla komise 
pro film a fotografii a vznikla muzeo-
logická komise. 

  
1.4. Administrativní činnost 

V prvním čtvrtletí roku 2000 
se za podpory vedení Národního 
technického muzea v Praze podařilo 
vyřešit dosavadní problémy 
s umístěním kanceláře sekretariátu 
AMG. I z hlediska personálního byla 
situace profesionálního zázemí AMG 

stabilizovaná, nicméně na kvalitě 
prací se nepříznivě odráží omezená 
pracovní kapacita ve srovnání 
s požadavky, které jsou na sekreta-
riát kladeny. To se projevilo obzvláš-
tě v roce 2000, kdy musel sekretariát 
řešit několik náročných úkonů najed-

nou – organizace VI. sněmu AMG, 
příprava publikace Regionální mu-
zea v době reformy státní správy, 
kdy těžiště publikace bylo 
v statistických přehledech zpracová-
vaných sekretariátem, příprava vý-
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roční publikace a zpracování data-
báze vědeckých projektů. 
 Administrativa AMG před-
stavuje evidenci členské základy, 
agendu vybírání členských příspěv-
ků, distribuci periodik a dalších vy-
dávaných publikaci, distribuci člen-
ských průkazů, přípravu jednání 
exekutivy, senátu, sněmu a pracov-
ních skupin, vedení jednoduchého 
účetnictví, sledování plnění rozpočtu 
AMG a čerpání finančních prostřed-
ků z grantových programů MK ČR  
a dalších poskytovatelů finančních 
prostředků. 

Spolu s další organizační a 
ediční činností, správou oborových 
databází a publikování na Internetu 
je administrativa AMG zajišťována 
dvěma pracovnicemi sekretariátu 
zaměstnanými na plný úvazek  
a jedním externistou (0,3 úvazku): 

Dagmar Fialová – tajemni-
ce AMG, problematika členské zá-
kladny a členství v AMG, správa 
oborových databází, statistika, obsa-
hová náplň internetových stránek, 
koordinace ediční činnosti a některé 
redakční práce, účast AMG na vele-
trzích  

a výstavách, sledování čerpání roz-
počtu AMG. 

Irena Pekovová – redak-
torka Věstníku AMG, další redaktor-
ské a technické činnosti v rámci 
ediční aktivity AMG, správa databá-
ze kulturních událostí, distribuce 
publikací a členských průkazů, pří-
prava podkladů do účetnictví. 

Ing. Karel Vacek – externí 
spolupracovník, webmaster AMG, 
konzultace v oblasti výpočetní tech-
niky a ICT. 

 
1.5. Publikační činnost a Věstník 
 V roce 2000 bylo vydáno  
6 čísel Věstníku AMG v pravidelných 
dvouměsíčních intervalech (celkový 
rozsah 160 stran, náklad 850 výtis-
ků). Vydávání Věstníku je zajišťová-
no redaktorkou a redakční radou 
Věstníku ve složení: PhDr. Luboš 
Antonín, PhDr. Luděk Beneš, PhDr. 
Pavel Ciprian, Dagmar Fialová, 
PhDr. Jan Hozák, Mgr. Irena Cho-
vančíková, RNDr. Jiří Žalman. 
 Samostatná příloha Věstní-
ku s názvem Muzejní obzory vyšla 
v roce 2000 pouze dvakrát. První 
byla vlastně sborníkem z konference 
“Písemné památky v muzeích, spo-
lupráce muzeí a archivů”, která se 
konala v květnu 1999 v Třebíči. Dru-
hé číslo Muzejních obzorů bylo vě-
nováno výstupům z říjnového VI. 
sněmu AMG v Jihlavě. Připraveny 
byly ještě Muzejní obzory věnované 
problematice muzeí v přírodě, ale 
vydání bylo odloženo z důvodů ne-
dostatku finančních prostředků. 
 AMG vydala v roce 2000 
publikaci s názvem “Regionální mu-
zea v době reformy veřejné správy 
ČR”, která je zaměřena na úlohu 
stávajících “krajských” a okresních 
muzeí v regionech, popisuje jejich 
funkce a nabízí i možnost řešení 
jejich problematiky do budoucna 
v souvislosti s přechodem zřizovatel-
ských funkcí na kraje v rámci refor-
my veřejné správy. Publikace vznikla 

na základě statistických šetření, 
která AMG v roce 2000 provedla. 
Ke tvorbě publikace byl sestaven 
čtrnáctičlenný autorský tým pod 
vedením PhDr. Františka Šebka. 
Návrh koncepce řešení, který vedle 
expertízy současného stavu a vý-
znamu regionálních muzeí publikace 
obsahuje, byl projednán se zástupci 
MK a koresponduje s názorem mi-
nisterstva vtěleným do usnesení 
vlády z července 1999. Zmíněný 
materiál se současně stal i jedním  
z příspěvků AMG k aktualizaci pro-
gramového dokumentu vlády ČR 
“Strategie účinnější státní podpory 
kultury”, jíž bylo MK v loňském roce 
pověřeno. 
 Ohlédnutím za desetiletou 
historií AMG byla publikace, která 
vznikla u příležitosti VI. sněmu AMG 
v Jihlavě – “Asociace českých  
a moravskoslezských muzeí a galerií 
/ Deset let činnosti”. Na konci roku 
2000 vyšlo Kalendárium kulturních 
událostí v muzeích a galeriích 
v České republice, obsahující akce 
v měsících leden-červen 2001, 
v polovině roku 2001 se počítá 
s vydáním druhého dílu na měsíce 
červenec-prosinec 2001. 
 Z iniciativy oborových komi-
sí vyšel v roce 2000 již tradiční sbor-
ník ze semináře komise konzerváto-
rů-restaurátorů a preparátorů v Písku 
a IV. díl Studií k lidovému stavitel-

ství, tentokrát zaměřených na foto-
dokumentaci lidové architektury 
v ČR (odborná komise pro lidovou 
architekturu). Bylo vydáno také  
8. číslo Museum-Bulletin-Muzeum 
jako sborníku z česko-bavorsko-
saského semináře v Plzni s téma-
tikou “Muzea a počítače při správě 
sbírek” v září 1999. 
 AMG i nadále pokračovala 
a rozšiřovala své publikační aktivity 
na Internetu. Stránky na adrese 
www.cz-museums.cz byly na 
počátku roku 2000 nově uspořádány, 
získaly jednoduchou grafickou 
úpravu. Server muzeí a galerií 
České republiky poskytuje informace 
z oblasti činnosti AMG, adresář  
a pozvánky na výstavy muzeí  
a galerií a informace pro odborné 
pracovníky muzeí a galerií. Nově byl 
v polovině roku 2000 zprovozněn on-
line přístup do databáze kulturních 
událostí, na server byla umístěna 
většina publikací AMG dosud 
vydaných v papírové podobě ve 
formátu Adobe Acrobat Reader (.pdf) 
ke stažení. V roce 2000 
zaznamenaly stránky cca 12.000 
přístupů, tzn. více než dvojnásobek 
přístupů v roce 1999, návštěvnost 
stránek v poslední době strmě 
narůstá.  Ani v roce 2000 nebyla 
vyřešena otázka vydání upraveného 
překladu holandské publikace  
o muzejním managementu. 

 
1.6. Vzdělávací činnost 

Členská muzea, oborové  
a odborné komise uspořádaly během 
roku 2000 (podle dostupných infor-
mací) celkem 19 vzdělávacích akcí, 
vztahujících se k problémům teorie  
a praxe muzejnictví (viz bod 2.2.  
a 2.3).  

Součástí vzdělávací činnos-
ti AMG byl projekt MATRA – nový 
styl týmové spolupráce, pro který byl 
rok 2000 rokem závěrečným. Projekt 
byl zajišťován odbornou komisí mu-

zejního managementu ve spolupráci 
s Nizozemskou asociací muzeí 
(NVM) a během roku se uskutečnilo 
celkem šest vzdělávacích akcí:  

V rámci tématu “Manage-
ment sbírek” to byl workshop v Kutné 
Hoře (březen 2000), na téma “Stra-
tegický plán muzea” proběhlo 19. 
června sympozium v Národním 
technickém muzeu v Praze “Strate-
gie a marketing v muzejní praxi” za 
účasti 3 nizozemských lektorů  

a workshop v Jihlavě (květen 2000). 
S tématem druhé části projektu “Mu-
zeum a společnost” bylo spojeno 
přípravné setkání, které se konalo 
10.-11. července v Prachaticích  
a workshopy v Kroměříži (listopad)  
a ve Zlíně (prosinec). 

AMG uspořádala také další 
ročník kursu muzejního manage-
mentu, který se konal ve Slezském 
zemském muzeum v Opavě ve 
dnech 16.-20. října 2000.  

1.7. Spolupráce se státní správou, orgány a organizacemi 
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Tradičně největší podíl spo-
lupráce AMG připadal i v roce 2000 
na spolupráci s MK ČR, zejména s 
odborem movitého kulturního dědic-
tví, muzeí a galerií. Týkal se přede-
vším dopracování složitého legisla-
tivního procesu souvisejícího se 
zákonem o ochraně sbírek muzejní 
povahy. (Více o této problematice viz 
bod 1.8.) AMG posléze spolupraco-
vala s MK ČR i na připomínkovém 
řízení k prováděcí vyhlášce  
a k metodickému pokynu k aplikaci 
obou norem, k němuž ministerstvo 
uspořádalo v polovině roku 2000 
seminář. AMG rovněž napomáhala 
přípravě organizace krajských semi-
nářů probíhajících v následujícím 
roce. 

Předmětem spolupráce  
s MK byla i problematika okresních 
muzeí. Materiál “Regionální muzea  
v době reformy veřejné správy”, 
který AMG zpracovala, reagoval mj.  
i na očekávání náměstka MK ČR 
návrhu řešení situace od odborné 
veřejnosti. 

AMG pro MK ČR zpracova-
la i řadu dalších připomínek  
a námětů a aktualizaci dokumentu 
“Strategie účinnější státní podpory 
kultury”. Formou připomínek přispěla 
AMG k přípravě věcného záměru 
zákona o veřejné podpoře kultury. 
Do oblasti spolupráce v oblasti státní 

správy lze zahrnout i účast AMG na 
konferenci Internet ve státní správě  
a samosprávě, konané v březnu  
v Hradci Králové. 

V uplynulém období byla již 
tradičně široká spolupráce s Unií 
zaměstnavatelských svazů, a to opět 
na poli legislativy. Především se 
týkala celého souboru otázek 
souvisejících s reformou veřejné 
správy  
a s přípravou nových rozpočtových 
pravidel pro organizace zřizované 
územní samosprávou i orgány státu. 
AMG se tak aktivně zapojila do 
činnosti tripartity v kultuře, kde ústy 
svého zástupce obhajovala nutnost 
zabývat se v oblasti muzeí a galerií 
tématy jako je dokončení právní 
úpravy ochrany sbírek muzejní 
povahy, transformace stávající 
právní formy muzeí a galerií cestou 
zákona o veřejnoprávních institucích 
v kultuře, účast zástupců odborné 
veřejnosti v grémiích pro výzkum a 
vývoj, zohlednění neziskového 
charakteru hudebních produkcí v 
muzeích  
a galeriích ve vztahu k zastupování 
práv autorů, absence 
profesionálního muzeologického 
pracoviště  
s celostátní působností apod.  

Ve spolupráci s brněnskou 
pobočkou Ochranného svazu autor-

ského se podařilo vyřešit otázku 
poplatků za užití hudebních děl  
v členských organizacích AMG uza-
vřením licenční smlouvy na paušální 
úhradu těchto poplatků. Bohužel se 
tato smlouva netýká Valašského 
muzea v Rožnově pod Radhoštěm. 

Sekretariát AMG 
spolupracoval s Asociací 
softwarových autorů a distributorů i s 
nakladatelstvím Titanic při řešení 
problému zneužití publikovaných dat 
firmou Goldware s.r.o. 

Zveřejněním otevřeného 
dopisu poslancům, senátorům  
i občanům ČR o nynějším stavu  
a podmínkách výuky dějepisu ve 
Věstníku AMG podpořila aktivitu 
Sdružení historiků ČR a Asociace 
učitelů dějepisu ČR.  

S AMG spolupracovala  
i nadace Open Society Fund 
financováním části projektu MATRA  
i příspěvkem na překlad 
internetových stránek AMG do 
angličtiny.  

Ve spolupráci s českým vý-
borem ICOM se v rámci projektu 
MATRA uskutečnilo v červnu v Ná-
rodním technickém muzeu v Praze 
sympozium Strategie a marketing  
v muzejní praxi. 

 
1.8. Legislativní činnost 

Podíl na přípravě právních 
norem ve vztahu k oboru 
muzejnictví, hlavně formou 
připomínkového řízení, zaujímal v 
činnosti orgánů AMG po celý rok 
2000 velmi významné místo. Na 
počátku roku vyvrcholilo schvalovací 
řízení Zákona o ochraně sbírek 
muzejní povahy (zák. č. 122/2000 
Sb.). Na výzvu odboru ke sjednocení 
připomínek  
a postupu při schvalování zákona  
v parlamentu byla sestavena 
pracovní skupina se zástupců MK 
ČR  
a AMG, která společně zpracovala  
9 pozměňovacích návrhů. Po 
jednáních exekutivy s MK ČR nad 
podobou vládou schváleného znění 
zákona a konzultacích s několika 
poslanci PS Parlamentu ČR, 
účastnili se delegovaní zástupci 
exekutivy projednávání návrhu 
zákona ve výboru pro vědu, školství 
a kulturu  
a v zahraničním výboru Poslanecké 
sněmovny.  

Všechny připomínky, re-
spektive pozměňovací návrhy, před-
ložené tehdy AMG byly – bohužel až 
na několik výjimek – přijaty  
a poté parlamentem schváleny. AMG 

se dále účastnila připomínkového 
řízení ministerstvem připravované  
a poté vydané prováděcí vyhlášky  
i metodického pokynu k tomuto zá-
konu. Vydání zákona uzavřelo 9 let 
trvající místy hektické až bouřlivé 
diskuse i konstruktivní úsilí o vytvo-
ření a schválení základní oborové 
normy, která by rezonovala s novými 
společenskými i právními poměry  
v ČR a byla schopna obstát v záko-
nodárství EU. Výsledek je pozname-
nán řadou kompromisů – do právní-
ho systému nicméně vešel v hodině 
dvanácté, aby mohl působit jako 
ochrana muzejních sbírek ve chvíli 
rozbíhající se reformy veřejné správy 
a s ní spojeného neodkladně očeká-
vaného procesu poměrně rozsáhlé 
deetatizace státního vlastnictví mu-
zejních sbírek. 

Reforma veřejné správy 
představovala druhý úhelný bod 
konání AMG v oblasti legislativy. 
Exekutiva AMG se prostřednictvím 
Unie zaměstnavatelských svazů 
pokoušela po konzultacích s part-
nerskými profesními sdruženími 
prosadit připomínky ke klíčovým 
zákonům, a to jak v rámci standard-
ního připomínkového řízení, tak 
přímým jednáním s některými po-

slanci a při jednáních gesčních par-
lamentních výborů. AMG se účastni-
la též připomínkového řízení zákonů 
o okresních úřadech, zákona  
o krajích, o obcích, zákona o naklá-
dání s majetkem územních celků, 
zákona o převodu některých kompe-
tencí a majetku státu na kraje aj. 
Výsledky uplatňovaných připomínek 
AMG (rozuměj: Unie zaměstnavatel-
ských svazů) byly ovšem jen dílčí.  

Aktivita AMG a dalších 
profesních sdružení v sekci kultury 
Unie přispěla k tomu, že okresní 
úřady budou až do konce své 
existence (31. prosince 2002 ?) 
zřizovat okresní muzea. Problém 
okresních muzeí ale zůstal právně 
nedořešen. Z usilovných 
projednávání tohoto problému vzešel 
jak návrh koncepčního materiálu, 
pojednávajícího  
o funkcích regionálních muzeí v ČR, 
který je obsažen v publikaci k tomu 
vydané (viz o tom bod 1.5.), tak 
došlo ke shodě v názoru vedení 
AMG a MK ČR, že okresní muzea by 
měla být po skončení působnosti 
okresních úřadů převedena do 
působnosti krajů, a to jako 
samostatné instituce.  
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AMG (Unie) uspěla v dílčích 
připomínkách zákonů o krajích,  
o hospodaření s majetkem územních 
celků. Bohužel neuspěla vůbec  
s připomínkami zákonů o majetku 
státu a rozpočtových pravidlech 
státu. V závěru roku se začalo 
diskutovat o návrhu zákona o 
dostupnosti a kvalitě veřejných 
služeb, který se bezprostředně 
dotýká  
i činnosti muzeí. 

V návaznosti na reformu ve-
řejné správy je třeba za důležité 
považovat i přípravu zákona o veřej-
noprávní instituci v kultuře (VPI). MK 
ČR však bohužel po počátku roku 
2000 s pracemi na tomto zákoně 

ustalo a místo toho po určitou dobu 
koketovalo znovu s představou zá-
kona o národních kulturních institu-
cích. V závěru roku předložil k při-
pomínkování náměstek MK Ing. 
Zdeněk Novák 1. verzi záměru zá-
kona o veřejné podpoře kultury. 
Návrh obsahuje i podstatnou část 
odloženého zákona o VPI. Exekutiva 
AMG tento návrh podpořila s tím, že 
je třeba jej ještě dopracovat. Obě 
zmíněné právní normy však v rámci 
tripartitních jednání odmítají odbory 
(KUK). 

Exekutiva se během roku 
zabývala řadou dalších navrhova-
ných právních norem, jak návrhu 
zákona o navracení nezákonně 

vyvezených kulturních statků, tak 
návrhu zákona o knihovnických 
službách (resp. zákon o knihov-
nách). Zpracovávaly se připomínky  
k aktualizaci katalogu funkcí pro 
mzdové vyhlášky. Velkou pozornost 
věnovala exekutiva a další orgány 
AMG připomínkám ke zprávě o pl-
nění a k návrhům aktualizace “kul-
turní politiky”. Na programu jednání 
exekutivy byla během roku celá řada 
návrhů novel zákonů z oblasti eko-
nomiky a sociální péče, které AMG 
prostřednictvím Unie ze zorného 
úhlu muzejnictví sledovala eventuel-
ně připomínkovala (např. dopad 
změn v sazbě minimální mzdy, nove-
la zákoníku práce aj.). 

 
1.9. Spolupráce s veřejnými sdělovacími prostředky a s veřejností 
1.9.1. Spolupráce s médii 
 V průběhu roku 2000 se 
nepodařilo podstatněji rozšířit 
kontakty AMG a jejího vedení 
s masovými sdělovacími prostředky. 
Stejně jako dříve neprojevovala 
většina periodického tisku, 
rozhlasových ani televizních stanic 
výraznější zájem o problematiku 
muzejnictví, o čemž svědčí i malá 
účast na tiskové konferenci, 
pořádané v rámci VI. sněmu AMG 
v Jihlavě (1 novinář a 1 telefonický 
vstup do vysílání). Pouze některá 
důležitá a z hlediska novinářů 
atraktivní témata se podařilo 
jednorázově medializovat, přičemž 
zde nemáme na mysli odvolání 
ředitelů muzeí či krádeže sbírkových 
předmětů, ale spíše mezery a 
nedokonalosti přijatých zákonných 
opatření, týkajících se nějakým 
způsobem muzejní problematiky 
(pojištění zapůjčení sbírkových 
předmětů, dopady nových 
rozpočtových pravidel na ekonomiku 
muzeí atd.). Částečného úspěchu 
dosáhla rovněž mediální kampaň u 
příležitosti Mezinárodního dne muzeí 
(odezvu získala např. na stránkách 
Hospodářských novin a ve 
zpravodajství WorldOnLine).  

 Jednotlivé akce muzeí, ať 
už dlouhodobého či jednorázového 
charakteru, získávají zejména 
v regionálních sdělovacích 
prostředcích dobrou odezvu či 
alespoň propagaci, vždy ovšem 
v závislosti na schopnostech ředitelů 
a pracovníků muzeí tyto informace 
do místních médií prosadit a také na 
ochotě  
a pracovitosti konkrétních redaktorů. 
V centrálních sdělovacích 
prostředcích jsou ovšem 
reflektovány téměř výhradně akce, 
pořádané v Praze. 
 Na druhé straně lze konsta-
tovat, že úspěšně postupuje šíření 
poznatků o činnosti AMG, o obecné 
problematice muzejnictví i o konkrét-
ních aktivitách jednotlivých muzeí a 
galerií prostřednictví vlastních médií. 
Z Věstníku AMG se stává skutečný 
tiskový orgán muzejní obce a je takto 
chápán již nikoli pouze mezi pracov-
níky muzeí a galerií, ale  
i navenek. Všichni přitom známe 
jeho nedostatky a víme, že je stále 
co zlepšovat a napravovat. K téměř 
bouřlivému rozvoji došlo ve druhém 
roce existence při tvorbě vlastní 
webové stránky AMG, která se stala 

skvělým a zejména aktuálním zdro-
jem informací pro členy AMG, ale 
také pro všechny ostatní zájemce 
z řad odborné i  laické veřejnosti. 
Svědčí o tom fakt, že stránka AMG 
je propojena z mnoha dalších webo-
vých stránkách, které nějakým způ-
sobem souvisejí s kulturou a turistic-
kým ruchem.  
 V závěru roku, na základě 
usnesení VI. sněmu AMG, se exeku-
tiva rozhodla, že do budoucnosti je 
nutno styky se sdělovacími prostřed-
ky všech typů podstatně rozšířit  
a pro jejich realizaci vypracovat 
určitý systém. V rámci exekutivy byl 
tímto úkolem pověřen PhDr. Luděk 
Beneš, který neprodleně oslovil 
s nabídkou ke spolupráci všechny 
důležité deníky, rozhlasové a tele-
vizní stanice a redakce internetových 
zpravodajství. Vzhledem k tomu, že 
dosavadní ohlasy na zatím obecně 
formulovanou výzvu, byly mizivé, 
rozhodla se exekutiva, že v další fázi 
bude zpracována databáze konkrét-
ních redaktorů, kteří se problemati-
kou kultury nebo přímo muzeí  
a galerií zabývají a kteří budou 
v blízké době kontaktování a vyzváni 
ke spolupráci. 

 
1.9.2. Výstavní činnost 
 Již tradičním způsobem 
kontaktu s veřejností se stala účast 
AMG na veletrzích a výstavách 
zaměřených převážně na 
rozvoj turistického ruchu a 
prezentaci kulturního dědictví.  

V roce 2000 se AMG zú-
častnila v měsíci lednu mezinárodní-
ho veletrhu turistických možností 
Regiontour 2000 v Brně (počtvrté), 
v březnu mezinárodní konference 
Internet ve státní správě samosprávě 
v Hradci Králové (podruhé). V dubnu 
měla AMG stánek na II. ročníku 
Pražského muzejního salonu (Ná-

rodní zemědělské muzeum). AMG 
prezentovala české muzejnictví 
společně s Technickým muzeem 
v Brně na II. ročníku výstavy národ-
ního kulturního dědictví v Bratislavě 
(podruhé). 

Prezentace AMG je 
koncipována vždy tak, že 
návštěvníkům akce jsou k dispozici 
propagační materiály členských 
muzeí i publikace vydané AMG, ať 
jsou již zaměřeny k prezentaci 
muzejnictví (adresář, kalendárium) 
nebo k odborné problematice 
(Muzejní obzory a další publikace). 

 Bohužel je nutné konstato-
vat, že ačkoliv AMG před každou 
akcí vyzvala členská i nečlenská 
muzea a galerie k zaslání svých 
propagačních materiálů, zdaleka ne 
všechna tuto nabídku ke své škodě 
využila. Tato škoda je tím větší, čím 
větší zájem o muzea a galerie po-
každé projevují návštěvníci našeho 
stánku. 
 V neposlední řadě je třeba 
poděkovat Technickému muzeu 
v Brně za dlouhodobou spolupráci 
při výstavních akcích. Bez jeho po-
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moci by nebylo možné tyto akce realizovat. 
 
2. Odborná činnost 
2.1. Centrální výzkumné projekty a koncepční činnost 
2.1.1. DEMUS 

Kolektiv analytiků a pro-
gramátorů oddělení informatiky Mo-
ravského zemského muzea v Brně 
dokončil nejdůležitější aplikaci 
DEMUS 99-Katalog pro nerozlišené 
sbírky v muzeích již na konci roku 
1999. V roce 2000 byla dokončena 
verze DEMUS 99-Výtvarné umění, 
která byla distribuována všem stát-
ním galeriím a velkým muzeím se 
sbírkami užitého umění (UPM Praha 
a Brno). Zájem o tuto aplikaci 
projevily i další galerie a také muzea, 
která vlastní sbírky užitého i volného 
umění. V měsíci březnu 2000 bylo 
uspořádáno proškolení uživatelů ze 
státních galerií (celkem 4x), usku-
tečnilo se v Brně a v Praze. Dále 
byla ukončena a připravena k distri-

buci verze DEMUS-Fotoarchiv a do 
závěrečné fáze byla dopracována  
i nová verze aplikace DEMUS-
Botanika. Distribuce této aplikace 
proběhne až v I. čtvrtletí r. 2001. 
Pokračovaly analytické práce na 
nových aplikacích pro sbírky archeo-
logické a etnografické. Zejména 
archeologická skupina, vedená Mgr. 
Procházkovou z Vlastivědného mu-
zea v Olomouci pracovala velmi 
aktivně na tvorbě archeologických 
slovníků a také rožnovské Muzeum v 
přírodě aktivně pracovalo na tvorbě 
slovníků etnografického materiálu. 

Na základě schváleného 
nového zákona o ochraně sbírek č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy analyzovalo OI MZM 

ve spolupráci s MK ČR jednotlivé 
paragrafy zákona a vyhlášky a při-
pomínkovalo návrh metodického 
pokynu k tomuto zákonu. Na základě 
dohody s MK ČR bylo rozhodnuto, 
že pracoviště připraví analýzu i na-
programuje softwarový modul CESík 
pro ulehčení pořizování dat do cent-
rální evidence sbírek (CES) v muze-
ích a galeriích, ale také na MK ČR. 
Zpracování modulu a proškolení 
všech uživatelů bude probíhat  
v r. 2001. Bude formulována a ofici-
álně oznámena struktura textového 
souboru, kterým bude možné pře-
vést data z jakéhokoliv databázové-
ho souboru, ve kterém mají muzea 
evidovány své sbírky tedy i ze sys-
témů DEMUS, Bach a dalších.  

 
2.1.2. Oborové databáze 
 AMG pokračoval v roce 
2000 v tvorbě oborových databází. 
Obsah základní databáze, tzn. údaje 
o expoziční a výstavní činnosti mu-
zeí, jejich přístupnosti veřejnosti  
a poskytovaných službách byl zaktu-
alizován ještě na konci roku 1999,  
v průběhu roku pak byl v celé rozsa-
hu zveřejněn na internetových strán-
kách AMG. Muzea a galerie byla na 
konci roku 2000 opět vyzvána ke 
každoroční aktualizaci základní da-

tabáze a poskytnutí údajů do data-
báze kulturních událostí. 
 Proběhl sběr dat a vyhod-
nocení ankety o činnostech regio-
nálních muzeí; výstupy tohoto šetře-
ní se staly podkladem pro publikaci 
“Regionální muzea v době trasfor-
mace veřejné správy”. Zároveň byl 
uskutečněn sběr dat pro databázi 
vědecko výzkumné činnosti muzeí a 
galerií v ČR, jež bude publikována 
na CD ROM v průběhu roku 2001.  

 Na konci roku 1999 připra-
vený projekt Generálního adresáře 
odborných pracovníků muzeí a gale-
rií byl pozastaven z důvodu změny 
právního prostředí pro vedení osob-
ních údajů v automatizovaných sys-
témech (zákon 101/2000 Sb.  
o ochraně osobních údajů). Projekt 
bude spuštěn po obdržení licence 
pro správu osobních údajů přísluš-
nými úřady v roce 2001. 

  
2.2. Mezinárodní a celostátní akce 

Členská muzea připravila 
samostatně, leckdy pod záštitou 
nebo podporou AMG, dalších 7 
seminářů nebo sympozií  
muzeologicky vzdělávacího 
charakteru. Šlo o tyto instituce a 
akce:  

Muzeum Jana Amose 
Komenského v Uherském Brodě 
uspořádalo ve dnech 7.- 9. června 
pod záštitou AMG III. ročník 
přehlídky muzejních videoprodukcí, 
spojený  
s diskusním fórem - MUSAIONFILM 
2000.  

Rovněž již tradičním, v 
pořadí šestým se stal seminář 
Masarykova muzea v Hodoníně 
“Metodika muzejní práce v terénu 
aneb Muzejník jako sběrač, lovec, 
objevitel”. Konal se ve spolupráci s 
katedrou muzeologie MU v Brně ve 
dnech 22. - 23. června.  

Společnost pro technologie 
ochrany památek (STOP) uspořáda-
la spolu s Národním muzeem  
v Praze 27. dubna odborný seminář 

“Silikonové formy pro repliky umě-
leckých děl”.  

Muzeum a galerie 
severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici  uspořádalo seminář 
s názvem Vrchnostenská města a 
městečka západních Čech 
v kontextu středoevropských dějin, 
který se uskutečnil ve dnech 24. - 
25. května.  

Společnost Ignáce Borna, 
Evropské středisko pro výzkum 
tradičních nauk, Knihovna Národního 
muzea v Praze, Iniciativa 
Alchymistické muzeum v Kutné Hoře 
a Městský úřad Kutná Hora 
uspořádaly  
v Kutné Hoře 10.-11. května 
sympozium “Šťastná hodina III - 
Hornické, metalurgické a 
alchymistické tradice Kutné Hory a 
její otisk v architektuře a výtvarném 
umění”.  

Židovské muzeum v Praze 
organizovalo 26.-28. dubna meziná-
rodní zasedání Asociace evropských 
židovských muzeí, v jehož rámci se 
uskutečnil workshop účastníků na 

téma aktuálních otázek muzejní 
praxe těchto institucí.  

Okresní muzeum v Mladé 
Boleslavi pořádalo ve dnech 22.-25. 
6. seminář k historii vystěhovalectví 
a emigrace u příležitosti setkání 
zahraničních krajanů, kteří pocházejí 
z okresu Mladá Boleslav. 

Muzeum krajky ve 
Vamberku (pobočka Okresního 
muzea  
v Rychnově nad Kněžnou) připravilo 
ve dnech 30. června - 2. července ve 
Vamberku VII. mezinárodní setkání 
krajkářek. V rámci pestrého 
programu (výstavy, přehlídky) se 
konaly  
2 odborné semináře (vláčková 
krajka, polská krajka).  

Muzeum středního Pootaví 
ve Strakonicích pořádalo 22.-24. 
srpna ve Strakonicích ve spolupráci 
s Etnologickým ústavem AV  ČR 
Praha mezinárodní 
etnoorganologické sympozium na 
téma “Dudy  
a bordunové nástroje v evropské 
hudbě”. 
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Okresní muzeum v Sokolo-
vě bylo spolupořadatelem meziná-
rodní konference Cín roku 2000 
v regionu střední Evropy (minulost, 
současnost, budoucnost), která se 
konala v Sokolově ve dnech 3. až 8. 
září.  

Ve dnech 25.-28. 9. se 
v Čáslavi  konala  32. konference 
archeologů středověku České  
a Slovenské republiky. Hlavními 
organizátory bylo Městské muzeum 
Čáslav a AÚ AV ČR v Praze.  
 

Z dalších významných akcí, 
konaných ve spolupráci nebo pod 
záštitou AMG, je nutno jmenovat  
V. veletrh muzeí ČR v Třebíči 
v květnu. Do mezinárodních a celo-
státních akcí, na kterých se AMG 
podílela, můžeme započítat i veletr-
hy a výstavy uvedené v bodě 1.9.2. 

 
2.3. Regionální a oborové akce 

Oborové a odborné  komise 
AMG a spolupořádající muzea 
připravily celkem 9 jedno až 
třídenních seminářů, včetně 
semináře, kde se ustavila nová 
muzeologická komise. Jednalo se o 
tyto akce:  

Oborová komise AMG 
botaniků připravila ve spolupráci s 
OM v Příbrami 29. května – 2. 
června společný seminář botaniků 
ČR a SR v Příbrami (účast 28 
botaniků). Seminář byl zaměřen na 
evidenci botanických sbírek podle 
PC programu Demus a na téma 
přírodní poměry  
a problematika ochrany přírody  
v regionu. Další seminář botanické 
komise se konal 17. října v Brně  
s programem využití Global 
Positioning System (GSP) v muzejní 
botanické praxi.  

Oborová komise AMG zoo-
logů připravila na 6.-7. září v Liberci 
(spolupráce Severočeského muzea  
v Liberci) seminář spolu se zoology 
Státní ochrany přírody (36 účastníků, 
z toho 21 z muzeí).  

Oborová komise AMG 
geologů ve spolupráci se 
Západomoravským muzeem v 
Třebíči připravila ve dnech 5.- 9. 
června v Třebíči seminář na téma 
“Záchranný a dokumentační sběr 
mineralogického  
a petrologického materiálu v okolí 
Jilemnice a Velkého Meziříčí.  

Oborová komise AMG 
archeologů  ve spolupráci se 
Severočeským muzeem v Liberci 
uspořádala ve dnech 30.-31. května 
XXVIII. seminář archeologů z muzeí 
a institucí památkové péče na téma 
Státní archeologický seznam a 
regionální archeologická pracoviště.  

Oborová komise historiků 
pořádala 8.-9. září v Mladé Boleslavi 
seminář “Multimédia v muzeích”.  

Odborná komise lidového 
stavitelství uspořádala ve dnech 12.-
13. dubna ve spolupráci s Muzeem 
okresu Benešov seminář “Lidová 
architektura Podblanicka, středního 
Povltaví a Středočeské pahorkatiny”. 
Zaměřen byl na terénní výzkum, 
dokumentaci, archívní prameny a na 

studium regionálních forem lidového 
stavitelství dané oblasti.  

Oborová komise konzervá-
torů, restaurátorů a preparátorů 
uskutečnila ve dnech 26.-28. září  
v Písku ve spolupráci s 
Arbeitsgemeinschaft der 
Restauratoren  
Museen-Denkmalpflege-Graubungs-
technik, s Technickým muzeem  
v Brně a s Prácheňským muzeem  
v Písku “Mezinárodní 
konzervátorsko-restaurátorský 
seminář” s bohatým a podnětným 
programem.  

Muzeologické kolokvium 
připravilo pod záštitou AMG i MK ČR 
a ve spolupráci s Univerzitou Pardu-
bice Východočeské muzeum v Par-
dubicích ve dnech 29.- 30. listopadu 
(27 účastníků). Kolokvium se věno-
valo mapování stavu výuky muzeo-
logie na středních a vysokých ško-
lách ČR a stavu oboru u nás vůbec. 
Výstupem bylo založení oborové 
komise AMG pro muzeologii. 
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3. Hospodaření AMG 
 AMG je občanským sdružením založeným podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů (reg. č. MV ČR 
VSP/1-971/90-R). Účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví. 
 
3.1. Přehled hospodaření 
3.1.1. Zdroje 

   
1. Členské příspěvky (+ dluh 99)     640 625,00 Kč 
2. Dobropis       65 898,90 Kč 
3. Dotace MK ČR     554 000,00 Kč 
4. Reklama       20 000,00 Kč 
5. Prodej publikací       14 390,60 Kč 
6. Úroky z účtu         2 036,03 Kč 
7. Převod z roku 1999     302 541,01 Kč 
8. Grant OSF (MATRA)       90 000,00 Kč 
9. Jiné dotace       44 000,00 Kč 

  Celkem   1 733 491,54 Kč 
3.1.2. Užití 

   
1. Ediční činnost - neperiodická     118 873,30 Kč 
2. Ediční činnost - Věstník, MO       85 222,70 Kč 
3. Ediční činnost - komise a členové       25 500,00 Kč 
4. Základní kurs managementu       16 991,40 Kč 
5. DEMUS       12 050,00 Kč 
6. Oborové databáze         6 800,00 Kč 
7. Aktualizace serveru muzeí a galerií       55 080,00 Kč 
8. Překlad serveru muzeí a galerií (OSF)                  -   Kč 
9. Projekt MATRA       56 349,70 Kč 
10. Projekt MATRA (grant OSF)       64 017,90 Kč 
11. Organizace seminářů - komise a členové       40 000,00 Kč 
12. Organizace seminářů - AMG, Sněm       31 079,10 Kč 
13. Výstavní činnost       91 721,10 Kč 
14. Osobní náklady     343 586,00 Kč 
15. Provoz - cestovné     105 103,80 Kč 
16. Provoz - činnost komisí (základní činnost)         2 655,10 Kč 
17. Provoz - internet a doména www       16 840,00 Kč 
18. Provoz - nájemné       87 500,00 Kč 
19. Provoz - energie                  -   Kč 
20. Provoz - poplatky za vedení účtu         5 505,80 Kč 
21. Provoz - kancelářské potřeby       29 781,60 Kč 
22. Provoz - poštovné       88 586,90 Kč 
23. Provoz - telefon       30 370,90 Kč 
24. Provoz - služby       23 324,30 Kč 
25. Provoz - různé         9 544,20 Kč 
26. Vybavení sekretariátu - hardware       25 989,70 Kč 
27. Vybavení sekretariátu - software, literatura         3 929,50 Kč 
28. Vybavení sekretariátu - nábytek, zařízení         8 320,00 Kč 
29. Vybavení sekretariátu - materiální         2 756,10 Kč 
30. Pomoc muzeím v nouzi                  -   Kč 
31. Unie zaměstnavatelských svazů       30 000,00 Kč 
32. Smlouva s Ochranným svazem autorským       17 500,00 Kč 
33. Závěrka r. 1999     116 579,80 Kč 
34. Daně z příjmu právnické osoby             99,00 Kč 

  Celkem   1 551 657,90 Kč 

   
 Zůstatek v r. 2000     181 833,64 Kč 
  Z toho je základní jmění AMG  100 000,00 Kč 
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3.2. Členské příspěvky 
 Dle stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské příspěvky, které 
jsou odstupňovány dle klíče do pěti kategorií. Jejich výši každoročně schvaluje senát AMG. V roce 2000 nebyly 
členské příspěvky valorizovány. V I. kategorii činil roční příspěvek 18.000,-- Kč a spadalo do ní 7 řádných členů. 
Kategorie II. se týkala 21 řádných členů a výše příspěvku byla 6.500,-- Kč; v kategorii III. s ročním příspěvkem 
3.200,-- Kč bylo zařazeno 76 muzeí. A konečně do IV. kategorie patří 110 řádných členů s ročním příspěvkem 
1.200,-- Kč. Pátou kategorií jsou příspěvky individuálních členů ve výši 300 Kč. 
 V roce 2000 činil dluh na členských příspěvcích 8.800,- Kč, který se v průběhu roku podařilo vybrat s výjim-
kou příspěvků jednoho člena individuálního.  

Na konci roku 2000 dlužilo 8 členů AMG příspěvky v celkové výši 10.100,-- Kč. 
 
3.3. Ostatní příjmy 
3.3.1. Dotace Ministerstva kultury ČR 
 Ministerstvo kultury ČR poskytlo AMG v roce 2000 grant z prostředků určených na veřejně prospěšné úkoly 
občanských sdružení zaměřené na činnost podporující kulturní aktivity v oblasti muzeí a galerií ve výši 554.000,-- Kč. 
 
A. Ediční činnost AMG 
Grant MK ČR ve výši 269.000 Kč byl vyčerpán. Poskytnuté prostředky byly použity na: 

A.1. Věstník AMG    
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Fa 14/2000   Tisk Věstníku AMG 1/2000          9 430,10 Kč 
 Fa 27/2000   Tisk Věstníku AMG 2/2000        12 217,80 Kč 
 Fa 42/2000   Tisk Věstníku AMG 3/2000        10 684,80 Kč 
 Fa 56/2000   Tisk Věstníku AMG 4/2000        13 613,50 Kč 
 Fa 73/2000   Tisk Věstníku AMG 5/2000          8 701,40 Kč 
 Fa 105/2000   Tisk Věstníku AMG 6/2000          8 911,40 Kč 
Celkem         63 559,00 Kč 

 
A.2. Muzejní obzory AMG   
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Fa 44/2000   Tisk Muzejních obzorů 1/2000          8 271,40 Kč 
 Fa 74/2000   Tisk Muzejních obzorů 2/2000        13 382,30 Kč 
Celkem         21 653,70 Kč 

 
A.3. Ostatní publikace AMG   
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Fa 61/2000   Tisk AMG / 10 let činnosti        52 920,00 Kč 
 Fa 68/2000   Tisk “Regionální muzea v době reformy”        45 462,50 Kč 
 Fa 106/2000   Tisk “Kalendárium kulturních událostí I.-VI./2000”        20 490,80 Kč 
 Fa 103/2000   Příspěvek na vydání sborníku lidového stavitelství          3 000,00 Kč 
 Fa 101/2000   Příspěvek na vydání sborníku konzervátorů        20 000,00 Kč 
Celkem       141 873,30 Kč 

 
A.4. Ostatní náklady na ediční činnost AMG  
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 V 113/2000   Fólie pro tiskové předlohy          2 928,00 Kč 
 V 189/2000   Fólie pro tiskové předlohy          2 928,00 Kč 
 V 50/2000   Novinové výplatné – Věstník 1/2000          5 280,00 Kč 
 V 97/2000   Novinové výplatné – Věstník 2/2000          8 704,00 Kč 
 V 140/2000   Novinové výplatné – Věstník 3/2000          6 780,00 Kč 
 V 150/2000   Novinové výplatné – Věstník 4/2000          9 440,00 Kč 
 V 204/2000   Novinové výplatné – Věstník 5/2000        12 420,00 Kč 
 Fa 89/2000   Poštovné “Regionální muzea v době reformy…”          4 444,00 Kč 
 Fa 33/2000   Distribuce - Věstník 1/2000          1 965,00 Kč 
 Fa 32/2000   Distribuce - Věstník 2/2000          2 018,40 Kč 
 Fa 46/2000   Distribuce - Věstník 3/2000          2 594,00 Kč 
 Fa 64/2000   Distribuce - Věstník 4/2000, MO 1          2 988,00 Kč 
 Fa 81/2000   Distribuce - Věstník 5/2000, MO 2/2000          3 830,40 Kč 
 Fa 94/2000   Distribuce - Regionální muzea …          1 872,00 Kč 
Celkem         68 191,80 Kč 
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A.5. Další náklady na ediční činnost   
Organizační a editorské práce spojené s přípravou publikací (odpracováno 65 dní)  
Materiální náklady         63 050,00 Kč 
Osobní náklady         87 620,00 Kč 
Celkem       150 670,00 Kč 

 
A.6. Rekapitulace    
Tisk Věstníku AMG         63 559,00 Kč 
Tisk Muzejních obzorů        21 653,70 Kč 
Ostatní publikace AMG      141 873,30 Kč 
Organizační náklady na ediční činnost        68 191,80 Kč 
Materiální náklady         63 050,00 Kč 
Osobní náklady         87 620,00 Kč 
Celkem       445 947,80 Kč 

 
B. Semináře a konference AMG 
Grant MK ČR ve výši 70.000 Kč byl vyčerpán. Poskytnuté prostředky byly použity na: 

B.1. Náklady na semináře a konference komisí při AMG  
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Fa 39/2000   Seminář komise botaniků          8 000,00 Kč 
 Fa 40/2000   Seminář komise geologů          8 000,00 Kč 
 Fa 48/2000   Festival Musaionfilm        15 000,00 Kč 
 Fa 72/2000   Seminář komise knihovníků          4 000,00 Kč 
 Fa 101/2000   Seminář komise konzervátorů-restaurátorů          5 000,00 Kč 
Celkem         40 000,00 Kč 

 
B.2. VI. Sněm AMG v Jihlavě   
B.2.1. Náklady z grantu MK ČR   
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 V 170/2000   Organizační náklady          1 442,10 Kč 
 Fa 66/2000   Nájem sálu           5 000,00 Kč 
 V 103/2000   Kancelářské potřeby          5 811,30 Kč 
 V 176/2000   Ubytování organizátorů          3 301,00 Kč 
 V 178/2000   Cestovné organizátorů             465,00 Kč 
 V 179/2000   Cestovné organizátorů             355,40 Kč 
 V 120/2000   Poštovné           2 122,20 Kč 
 V 171/2000   Poštovné           2 265,00 Kč 
Celkem         20 762,00 Kč 
   
B.2.2. Náklady z prostředků AMG   
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 V 174   Občerstvení účastníků          2 552,00 Kč 
 Fa 66/2000   Raut         10 085,00 Kč 
 Fa 63/2000   Občerstvení účastníků          2 000,00 Kč 
 Fa 78/2000   Hudba na společenském večeru        10 000,00 Kč 
Celkem         24 637,00 Kč 

 
B.3. Ostatní náklady     
Organizační práce spojené s přípravou VI. Sněmu AMG a dalších seminářů (odpracováno 20 dní) 
Materiální náklady         19 400,00 Kč 
Osobní náklady         26 960,00 Kč 
Celkem         46 360,00 Kč 

 
B.4. Rekapitulace    
Semináře a konference komisí        40 000,00 Kč 
VI. Sněm AMG v Jihlavě        20 762,00 Kč 
Další materiální náklady na organizaci seminářů       19 400,00 Kč 
Náklady AMG na VI. Sněm AMG        24 637,00 Kč 
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Osobní náklady         26 960,00 Kč 
Celkem       131 759,00 Kč 

 
C. Kurs managementu 
Grant MK ČR ve výši 15.000 Kč byl vyčerpán. Poskytnuté prostředky byly použity na: 

C.1. Náklady na kurs managementu   
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Fa 70/2000   Ubytování lektorů           5 800,00 Kč 
 Fa 71/2000   Organizační náklady na kurs        11 191,40 Kč 
Celkem         16 991,40 Kč 

 
C.2. Ostatní náklady   
Organizační práce spojené s přípravou kursu (odpracovány 4 dny)  
Materiální náklady           3 880,00 Kč 
Osobní náklady           5 392,00 Kč 
Celkem           9 272,00 Kč 

 
C.3. Rekapitulace    
Náklady na kurs managementu        16 991,40 Kč 
Materiální náklady           3 880,00 Kč 
Osobní náklady           5 392,00 Kč 
Celkem         26 263,40 Kč 

 
D.4. Projekt MATRA 
Grant MK ČR ve výši 50.000 Kč byl vyčerpán. Poskytnuté prostředky byly použity na: 

D.1. Náklady na ubytování holandských lektorů a organizátorů kursu  
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 V 52/2000   Ubytování lektorů - Praha          1 350,00 Kč 
 V 62/2000   Přeprava              360,00 Kč 
 Fa 21/2000   Ubytování lektorů - Kutná Hora          3 410,00 Kč 
 Fa 24/2000   Ubytování lektorů - Jihlava          5 595,00 Kč 
 Fa 36/2000   Ubytování lektorů - Praha        10 692,00 Kč 
 Fa 52/2000   Cestovní náklady           1 742,70 Kč 
 Fa 54/2000   Ubytování lektorů - Prachatice          1 685,00 Kč 
 Fa 60/2000   Ubytování lektorů - Kroměříž          2 860,00 Kč 
 Fa 83/2000   Ubytování lektorů - Zlín          7 310,00 Kč 
 Fa 95/2000   Ubytování lektorů - Kutná Hora          1 009,00 Kč 
 Fa 96/2000   Organizační náklady             364,00 Kč 
Celkem         36 377,70 Kč 

 
D.2. Další náklady AMG   
Organizační práce spojené se zabezpečením kursů (odpracováno 25 dní)  
Materiální náklady         24 250,00 Kč 
Osobní náklady         33 700,00 Kč 
Celkem         57 950,00 Kč 

 
D.3. Prostředky z grantu Open Society Praha  
 Celkem vynaložené prostředky v roce 2000 (viz bod 3.3.2.)        71 978,90 Kč 

 
D.4. Rekapitulace    
Náklady na ubytování lektorů        36 377,70 Kč 
Materiální náklady         24 250,00 Kč 
Osobní náklady         33 700,00 Kč 
Prostředky z grantu OSF        71 978,90 Kč 
Celkem       166 306,60 Kč 
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E. Publikování na Internetu 
Grant MK ČR ve výši 60.000 Kč byl vyčerpán. Poskytnuté prostředky byly použity na: 

E.1. Náklady na publikování na Internetu   
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Fa 26/2000   Konzultace a stavba stránek I-II/2000          8 640,00 Kč 
 Fa 98/2000   Konzultace a stavba stránek II-IV/2000        13 680,00 Kč 
 Fa 99/2000   Konzultace a stavba stránek V-VII/2000       16 920,00 Kč 
 Fa 100/2000   Konzultace a stavba stránek VIII-X/2000        15 840,00 Kč 
 Fa 97/2000   Pronájem doménového jména a prostoru na serveru        16 840,00 Kč 
Celkem         71 920,00 Kč 

 
E.2. Další náklady    
Organizační práce a příprava textů k publikování na Internetu (odpracováno 30 dní)  
Materiální náklady         29 100,00 Kč 
Osobní náklady         40 440,00 Kč 
Celkem         69 540,00 Kč 

 
E.3. Rekapitulace    
Náklady na publikování na Internetu        71 920,00 Kč 
Materiální náklady         29 100,00 Kč 
Osobní náklady         40 440,00 Kč 
Celkem       141 460,00 Kč 

 
F. Tvorba oborových databází 
Grant MK ČR ve výši 30.000 Kč byl vyčerpán. Poskytnuté prostředky byly použity na: 

F.1. Náklady na tvorbu oborových databází   
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Sml. 4/2000   Honorář za zpracování dat          8 000,00 Kč 
 V 30/2000   Databáze vědeckých úkolů - poštovné          1 200,00 Kč 
 V 31/2000   Databáze vědeckých úkolů - poštovné          2 475,00 Kč 
 V 199/2000   Aktualizace základní databáze          8 081,60 Kč 
 Fa 59/2000   Rekonstrukce počítače - upgrade          9 000,00 Kč 
Celkem         28 756,60 Kč 

 
F.2. Další náklady    
Organizační práce, zpracování dat a příprava programového prostředí (odpracováno 45 dní) 
Materiální náklady         38 800,00 Kč 
Osobní náklady         60 660,00 Kč 
Celkem         99 460,00 Kč 

 
F.3. Rekapitulace    
Náklady na tvorbu databází        28 756,60 Kč 
Materiální náklady         38 800,00 Kč 
Osobní náklady         60 660,00 Kč 
Celkem       128 216,60 Kč 

 
G. DEMUS - software pro správu a evidenci sbírek 
Grant MK ČR ve výši 15.000 Kč byl vyčerpán. Poskytnuté prostředky byly použity na: 

G.1. Honoráře odborných konzultantů   
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Fa 85/2000   Heslář textilu - l. Urbánková          7 800,00 Kč 
 Sml. 11/2000   Heslář textilu - J. Zastávková          2 000,00 Kč 
 Sml. 18/2000   Taxonomise řas - O. Skácelová          1 000,00 Kč 
 Sml. 21/2000   Ověřování BETA verze systému Fotoarchiv - J. Zikmund          1 000,00 Kč 
 Sml. 17/2000   Koordinace zadání archeologické aplikace - P. Procházková          1 000,00 Kč 
 Sml. 16/2000   Příprava dokumentace systému - V. Krátká          1 000,00 Kč 
 Sml. 20/2000   Převod dat z jiných aplikací do DEMUS - K. Ševčík          5 000,00 Kč 
Celkem         18 800,00 Kč 
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G.2. Další náklady    
Koordinační práce (odpracováno 5 dní)   
Materiální náklady           4 850,00 Kč 
Osobní náklady           6 740,00 Kč 
Celkem         11 590,00 Kč 

 
G.3. Rekapitulace    
Honoráře odborných konzultantů        18 800,00 Kč 
Materiální náklady           4 850,00 Kč 
Osobní náklady           6 740,00 Kč 
Celkem         30 390,00 Kč 

 
H. Popularizace činnosti muzeí a galerií v ČR 
Grant MK ČR ve výši 45.000 Kč byl vyčerpán. Poskytnuté prostředky byly použity na: 

H.1. Internet ve státní správě a samosprávě 2000, Hradec Králové  
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Fa 11/2000   Pronájem stánku         18 910,00 Kč 
 Fa 16/2000   Vystavovatelský průkaz             925,00 Kč 
 Fa 17/2000   Výstavní prvky           2 196,00 Kč 
 V 77/2000   Pojištění stánku              400,00 Kč 
Celkem         22 431,00 Kč 

 
H.2. Nostalgia Expo 2000, Bratislava   
Číslo dokladu AMG  Č. dokladu   Užití prostředků   Částka  
 V 172/2000   Spotřební materiál             250,00 Kč 
 V 197/2000   Mapa ČR - vybavení stánku             999,00 Kč 
 V 211/2000   Fotopráce - vybavení stánku          5 760,00 Kč 
 V 214/2000   Pronájem plochy stánku          5 441,70 Kč 
Celkem         12 450,70 Kč 

 
H.3. Regiontour 2001, Brno   
Číslo dokladu AMG    Užití prostředků   Částka  
 Fa 69/2000   Pronájem stánku, registrace        32 400,00 Kč 
Celkem         32 400,00 Kč 

 
H.4. Další náklady    
Organizační práce spojené s přípravou prezentací, účast na výstavách (odpracováno 30 dní) 
Materiální náklady         29 100,00 Kč 
Osobní náklady         40 440,00 Kč 
Celkem         69 540,00 Kč 

 
H.5. Rekapitulace    
ISSS 2000, Hradec Králové        22 431,00 Kč 
NOSTALGIA EXPO, Bratislava        12 450,70 Kč 
Regiontour 2001, Brno        32 400,00 Kč 
Materiální náklady         29 100,00 Kč 
Osobní náklady         40 440,00 Kč 
Celkem       136 821,70 Kč 

 
3.2.3. Dotace Open Society Fund na projekt MATRA 
 Dle smlouvy poskytla nadace Open Society Fund Praha finanční prostředky AMG na zajištění projektu 
MATRA - nový styl týmové spolupráce. V roce 2000 bylo čerpáno 60.000,- Kč převedených z roku 1999 a pro rok 
2000 byla poskytnuta dotace ve výši 60.000,- přičemž zálohově poskytnuté prostředky k 31.12.2000 činily 30.000,-- 
Kč.  
 Dotace nebyla plně vyčerpána a AMG zbývá využít ještě 45.000,- Kč, které byly převedeny do roku 2001  
k úhradě nákladů na ukončení projektu v únoru 2001. 
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doklad č. Plnění:  Částka: 

 I. Collection management  
 3. Workshop v Kutné Hoře (7.-10.3.2000) pro 18 osob  

V 26/2000 Kancelářské potřeby      3 281,30 Kč 
Fa 22/2000 Náklady pořadatelského muzea      6 763,00 Kč 

 Celkem    10 044,30 Kč 

 
 

 II. Strategický plán muzea  
 2. Sympozium v Národním technickém muzeu (červen 2000)  

V 117 Fólie pro overheadprojektor      1 150,00 Kč 
Fa 41/2000 Simultánní tlumočení    18 795,00 Kč 

 Celkem    19 945,00 Kč 

 
 III. Muzea a společnost  
 1. Úvodní setkání v Prachaticích (červenec 2000)  

Fa 50/2000 Náklady pořadatelského muzea      5 000,00 Kč 
Fa 43/2000 Poštovné         820,40 Kč 

 Celkem      5 820,40 Kč 

 
 2. Workshop v Kroměříži (listopad 2000)  

V 177/2000 Kancelářské potřeby      2 061,00 Kč 
Fa 62/2000 Pronájem sálu       4 000,00 Kč 
Fa 80/2000 Organizační náklady      1 790,30 Kč 
V 188/2000 Fólie pro tiskárnu      2 928,00 Kč 

 Celkem    10 779,30 Kč 

 
 3. Workshop ve Zlíně (prosinec 2000)  

V 198/2000 Kancelářské potřeby      2 983,70 Kč 
Fa 93/2000 Organizační náklady      7 726,20 Kč 
Fa 84/2000 Náklady pořadatelského muzea, tlumočník    14 680,00 Kč 

 Celkem    25 389,90 Kč 

 
 IV. Rekapitulace nákladů  
 Poskytnuté prostředky byly použity na:  
 Workshopy v rámci tématu managementu sbírek    10 044,30 Kč 
 Workshopy v rámci tématu "Strategický plán muzea"    19 945,00 Kč 
 Workshopy v rámci tématu "Muzeum a společnost"    41 989,60 Kč 
 Užití prostředků celkem    71 978,90 Kč 

 
3.4. Finanční příspěvky kolegiím, komisím a členům AMG 
 Dotace jednotlivým složkám AMG viz předchozí kapitolu 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zprávu schválil senát Asociace muzeí a galerií ČR na svém zasedání dne 18. dubna 2001 
v Národním technickém muzeu v Praze. 

 


