Výroční zpráva 2014

Asociace
muzeí
a galerií
České
republiky

Slovo předsedy Asociace muzeí a galerií ČR
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
úvodní pasáž každoroční Výroční zprávy Asociace muzeí
a galerií České republiky by měla přinést jakousi anotaci
obsahu následujících kapitol, ale především stručný přehled a zhodnocení činnosti AMG v roce 2014.
Svůj výčet tentokrát zahájím na poli legislativním, kde
probíhaly často hodně vášnivé diskuze zejména kolem
připravovaného zákona o památkovém fondu. AMG připravila několik variant připomínek k jednotlivým podobám
návrhu zákona předkládaným v průběhu roku 2014, které
však byly akceptovány tvůrci zákona jen zčásti. Na hřišti,
na němž se zákon tvoří, se navíc pohybuje mnoho hráčů
s rozličnými zájmy a prioritami; lze tedy nyní jen obtížně
odhadovat, kam se konečná podoba zákona bude ubírat.
Pozitivním jevem je však v tomto směru skutečnost, že
se při posuzování a připomínkování uvedeného zákona
podařilo opět navázat kvalitní spolupráci s Asociací krajů
ČR a také se Svazem měst a obcí ČR. Koordinace postupu
s oběma uvedenými organizacemi ostatně napomohla
i k prosazení změny daňových pravidel tím, že bylo zejména díky iniciativě Středočeského kraje zrušeno k 1. lednu
2015 zdanění nefinančních darů do muzeí.
S velkým úspěchem se v roce 2014 opět setkaly
obě hlavní aktivity zaměřené na propagaci muzejnictví
jako oboru, tj. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
a Festival muzejních nocí. Velký počet přihlášených projektů do soutěže svědčí o tom, že naše muzea již účast
a především zisk některé z cen v jednotlivých kategoriích
považují za nesmírně významnou a prestižní záležitost.
Stejně tak stále rostoucí počet účastníků festivalu –nejen
z řad muzejních institucí – a rovněž i zvyšující se návštěvnost jednotlivých akcí, mnohdy už přesahující kapacitní
možnosti jednotlivých muzeí, jsou důkazem stoupající
obliby této akce mezi veřejností. Okamžitě po realizaci
slavnostního vyhlášení výsledků Cen Gloria musaealis
za rok 2013, které se poprvé konalo v prostorách Obecního domu v Praze, a také ihned po Národním zahájení
Festivalu muzejních nocí ve Zlíně byly ostatně zahájeny
přípravy obou kampaní pro rok 2015. Dnes již můžeme
říci, že zejména v případě národní soutěže se úsilí zúročilo
a slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2014 mělo novou,
atraktivnější podobu. AMG v této oblasti nalezla také
potřebnou podporu ze strany Ministerstva kultury ČR jako
spoluvyhlašovatele soutěže.
Z organizačního hlediska bylo nejnáročnější akcí
tradiční muzejní kolokvium v Brně, tentokrát na téma
„Muzeum a proměny společnosti“. Za jeho úspěšný průběh vděčíme především pracovnicím Sekretariátu AMG,
jimž bych chtěl na tomto místě ještě jednou poděkovat.
Právě jejich zásluhou a díky spolupráci dalších nadšenců
se také podařilo na přelomu roku 2014/2015 připravit
novou grafickou podobu Věstníku AMG a stejně tak začal
být v souvislosti s oslavami 25. výročí vzniku AMG v roce
2015 připravován moderní vzhled webových stránek AMG.

V roce 2014 jsme postoupili o další kroky v rozvoji
muzejní statistiky a vysokou úroveň si drží také Škola
muzejní propedeutiky, která i po třinácti letech konání
stále naplňuje své lavice dalšími zájemci o základní muzejní přehled.
Mezi ony nadšence, bez nichž by činnost, ba sama
existence AMG nebyla možná, patří zejména členové
Exekutivy AMG, z nichž každý vykonal na svém „přiděleném políčku“ mnoho práce. Samozřejmě sem náleží
také členové Senátu AMG, zástupci mnohých Krajských
sekcí i odborných Komisí AMG, porotci soutěže Gloria
musaealis a také další osobnosti, které již sice oficiálně
v muzejnictví nepůsobí, srdcem však nadále tíhnou k oboru,
jemuž zasvětily velkou část svého života, a proto mu věnují
i podstatnou část svého vzácného času.
Nelze samozřejmě jednoznačně konstatovat, že se vše
daří a že muzejní nebe je zcela bez mráčků. Problémem,
s nímž se v celé Asociaci pereme již řadu let, je pasivita,
malá angažovanost řady členských muzeí a jejich představitelů v AMG, tedy povětšinou statutárních zástupců.
Nemám zde na mysli pouze malou vůli diskutovat nejen
o legislativních, ale i o dalších podstatných tématech,
které hýbou muzejním světem. Především se mi jedná
o neochotu zapojit se do činnosti Orgánů AMG, oživit
práci některých skomírajících odborných komisí či nepříliš
aktivních krajských sekcí. Nebylo by však zcela spravedlivé
jen kritizovat – v této výroční zprávě naleznete mnoho
příkladů Krajských sekcí a Komisí AMG, které šíří a rozsahem své činnosti vzbuzují obdiv a dávají jasný signál, že
profesní sdružování může být velmi plodné a smysluplné.
Všem, kteří v minulém roce pracovali v rámci AMG
a v oblasti muzejnictví obecně, bych chtěl poděkovat za
to, co v tomto roce vykonali, a společně s nimi popřát AMG
a tím i nám všem úspěšný jubilejní rok 2015. Věřím, že
také nejvýznamnější akce tohoto roku, kdy si připomínáme 25. výročí vzniku Asociace muzeí a galerií ČR, tedy
XI. Sněm AMG, bude mít hladký průběh a přinese po
všech stránkách pozitivní výsledky.
Těším se na shledanou v listopadu 2015 v Plzni,
Luděk Beneš

1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR
Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG)
je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí, galerií,
případně jiných právnických a fyzických osob, působících
v muzejnictví. AMG byla založena 30. května 1990 dle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), který přinesl řadu
změn do fungování občanských sdružení. Zákon o sdružování občanů byl k 1. lednu 2014 zrušen. Změny v úpravě
sdružovacího práva se tak dotkly i AMG, která se nově stala
spolkem, zapsaným ve spolkovém rejstříku u Městského
soudu v Praze pod spisovou značkou L 487.
Z tohoto důvodu připravovala v průběhu roku 2014
Exekutiva AMG ve spolupráci s Advokátní kanceláří
JUDr. Libora Vašíčka návrh nových Stanov AMG, které
reagují na změny sdružovacího práva. Návrh nových Stanov AMG předložila Exekutiva AMG členské základně
k diskuzi před jednáním XI. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 4.–5. listopadu 2015 v Plzni.
Zásadními změnami prošly Stanovy AMG na VII.
Sněmu v Hradci Králové v roce 2003, které nově definovaly orgány sdružení, jejich kompetence, vzájemné
vztahy a zásady jejich fungování. Tyto změny byly vedeny
snahou zapojit do činnosti sdružení co největší část členské základny, jak si to logicky vynutila jeho pokračující
profesionalizace. Výraznou změnou bylo přesnější definování statutárního orgánu AMG a řešení způsobu přenosu
jednotlivých kompetencí v rámci Exekutivy AMG. Počet
jejích členů byl rozšířen o jednoho člena na nynějších sedm
zástupců volených z členských institucí. Tyto procesní
změny zpřesnily definici práv a povinností členů AMG,
podmínky nutné k usnášeníschopnosti a přijetí usnesení
u všech orgánů AMG, způsob volby a udělení mandátu
Sněmem AMG jednotlivým orgánům AMG. Díky úpravám
v roce 2003 jsou potřebné náležitosti fungování AMG jako
spolku dle požadavků NOZ ve stanovách již zakotveny,
a proto nebylo třeba převratným způsobem vnitřní režim
a orgány AMG měnit.
Občanská sdružení jsou od 1. ledna 2014 nově podřízena režimu NOZ a jsou automaticky považována za
spolky. AMG nebylo nutné nijak „přeregistrovat“, nebyla
dotčena její právní kontinuita, byla zachována její historie a má stejné identifikační číslo, přičemž od 1. ledna
2014 se na ní vztahují i všechna relevantní ustanovení NOZ. Do 3 let ode dne nabytí účinnosti NOZ (tj. do
1. ledna 2017) je spolek povinen přizpůsobit stanovy
úpravě NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin, a také doplnit zapisované
skutečnosti do veřejného rejstříku. Do 2 let ode dne nabytí účinnosti NOZ (tj. do 1. ledna 2016) jsou spolky
povinny uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ.
Platí, že název spolku musí obsahovat slova: „spolek“,
„zapsaný spolek“, nebo „z. s.“ Jelikož AMG má již zažitý
název, který veřejnost zná a s nímž si ji spojuje, navrhla

Exekutiva AMG doplnit k názvu pouze dodatek ve formě
zkratky „z. s.“ vyjadřující právní formu. Nový název AMG
by tedy v plném znění vypadal takto: Asociace muzeí
a galerií České republiky, z. s. Zkratka AMG by zůstala
nezměněna. Návrh upravených Stanov AMG dle NOZ
i návrh na doplnění názvu AMG o zkratku „z. s.“ budou
projednány na jednání XI. Sněmu AMG v roce 2015.
Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí
a galerií v ČR. Jejím cílem je usilovat o rozvoj muzejnictví
a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájit
společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG,
v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM.
Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (Stanovy
AMG, § 2):
1. Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě
právních norem a navrhování nových právních norem,
které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení
muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako celku.
2. Zastupuje zájmy členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům muzeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám.
3. Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení
vypisovaných zřizovateli muzeí a galerií.
4. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů
v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom s odbornými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje.
5. Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání
pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává kontakty
mezi odbornými pracovníky.
6. Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro členy, nebo na vyžádání pro jiné subjekty.
7. Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční,
agenturní a jinou hospodářskou činnost ve prospěch
svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí.
8. Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení.
9. Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým
členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní nouze.
10. Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí
a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti.
11. Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku
i v zahraničí.
Se zřetelem k oboru muzejnictví:
12. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
13. Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje
rešeršní služby z vytvořených databank.
14. Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd.
15. Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
16. Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce.
17. Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce
včetně lektorských činností.
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2. Koncepční činnost v roce 2014
V oblasti Koncepční činnosti se AMG a její orgány v roce
2014 věnovaly několika oblastem, kde většinou šlo o rozpracování úkolů, které byly předmětem zájmu již v letech
předchozích. Vycházelo se tak nejen z plánu práce na tento
rok, ale také z hlavních linií činnosti, jež schválil poslední
Sněm AMG v Opavě.

Krizový management
Zástupci AMG se účastnili pravidelných jednání Českého
komitétu Modrého štítu (ČKMŠ), jichž se v roce 2014
uskutečnilo celkem šest. Setkání byla zaměřena především
na vydání revidovaného Kolečka první pomoci a záchranných prací, jež více než první verze reflektuje podmínky
muzeí a galerií i dalších paměťových institucí na území ČR.
Zároveň tato verze zobecňuje praktické zkušenosti získané
především v muzeích postižených povodněmi na počátku
milénia. Kolečko bylo opakovaně připomínkováno signatáři
ČKMŠ, za pomoci Komise KR AMG a Metodického centra
konzervace při Technickém muzeu v Brně, a na podzim
2014 nově vydáno. Distribuci do členských institucí AMG
zajišťuje Sekretariát AMG mj. prostřednictvím předsedů
Krajských sekcí AMG.
Dalším tématem pravidelných setkání ČKMŠ byla
příprava konference, jež se uskutečnila 14. října 2014
jako již tradičně v Národním archivu na Chodovci a byla
zaměřena na téma „Paměťové instituce a legislativa“.
Konference se týkala nových zákonů pro památkovou péči,
muzea a galerie, změny vyplývající z nového Občanského
zákoníku, krizových zákonů, doporučení UNESCO aj.
a setkala se s velkým zájmem nejen muzejních pracovníků.
Ze semináře bude v roce 2015 vydán sborník shrnující
přednesené příspěvky.

Analýza struktury sbírkových fondů
muzeí ČR po 10 letech
Analýzu získaných dat z dotazníkového šetření AMG
zpracovala studentka Univerzity Pardubice Šárka Rábová
v rámci své bakalářské práce (garantem PhDr. František
Šebek). Vyhodnocení pro AMG (souhrn vybraných dat
a srovnání s analýzou před deseti lety) by mělo být k dispozici v roce 2015.

Statistické sledování oboru muzejnictví
a registrační systém muzeí v ČR
Úkolem, jímž se AMG a její orgány zabývají dlouhodobě, je otázka muzejní statistiky. V minulosti zde bylo
dosaženo podstatných pokroků. Po opakovaných úpravách
se významně zvětšila vypovídací hodnota statistického
výkazu V-Kult. Tento faktor byl v roce 2014 ještě posílen
na webu AMG a NIPOS zveřejněným upraveným a rozšířeným komentářem k vyplnění dotazníků. Zejména byly
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PhDr. Františkem Šebkem dopracovány vysvětlivky ekonomickým ukazatelům. Současná podoba dotazníku tak
přináší bezmála veškeré informace potřebné v dalším
dlouhodobém projektu, na němž spolupracuje AMG a NIPOS. Tím je projekt Benchmarking muzeí, jenž pokračoval
i v roce 2014. Pro evaluaci jeho dosavadních výsledků,
pochopení smyslu a metodiky, které by vedly k zapojení
dalších muzeí, se 4. března 2014 uskutečnil seminář
pořádaný AMG a NIPOS ve spolupráci s Národním muzeem. Zkvalitnění muzejní statistiky a možnost relevantně
sledovat a měřit vývoj instituce v čase je dobrým východiskem pro dlouhodobě diskutovanou a připravovanou
registraci muzeí, jež je opakovaně zahrnována i do celostátní Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR a po níž muzejní
obec již dlouho volá. AMG se své role v procesu přípravy
standardizace a registrace muzeí ujímá aktivně, ne však
vždy s odpovídajícím ohlasem hlavního garanta, jímž je
MK ČR. Projekt, který zpracovávala v rámci výzkumného
projektu NAKI Vysoká škola ekonomická společně s NIPOS v roce 2013 a na kterém významně spolupracoval
předseda pracovní skupiny pro muzejní statistiku při AMG
PhDr. František Šebek, ve svých závěrech stanovil východiska i pro standardizaci a registraci muzeí a galerií ČR.
Závěrečné doporučení obsahuje tyto teze:
1. Statistická data jsou pouze jednou z metod;
2. Je třeba zavést registr muzeí (oddělit sbírkotvorné instituce od komerčních projektů a institucí příbuzného
typu, např. výstavních síní), je třeba zavést výkonnostní standardy a etické normy (ISO);
3. Nelze posuzovat jen výkony – jedním z ukazatelů
je návštěvnost muzeí a náklady na provoz instituce
(je třeba lépe vymezit mzdové náklady na okruhy
činnosti muzeí, jak dlouho a co se dělalo; nyní chybí
ve většině muzeí časové vymezení); je třeba dopracovat a vykazovat také neměřitelné ukazatele (např.
sjednocení podoby výročních zpráv). Dalším krokem
v procesu registrace je tedy příprava legislativních
norem a v rámci nich stanovení jasných, smysluplných
a kontrolovatelných kritérií.

Úloha regionálních a místních muzeí
Komise pro muzejní management AMG pořádala v minulých letech tematické workshopy pro menší muzea. Dne
4. prosince 2014 uspořádala pracovní seminář „O bezpečnosti a prevenci muzejních sbírek“. Seminář se konal
v historickém interiéru Náprstkovy knihovny v Národním
muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur.

Archiválie v muzeích
Problematiku archiválií v muzeích se nepodařilo řešit na
centrální úrovni, což je dlouhodobým záměrem AMG.

Řešení metodických problémů zůstává na úrovni jednotlivých příslušných archivů, které vykonávají dohled nad
muzei. Seminář či bližší – konkrétní rozvinutí spolupráce
na metodické úrovni je otázkou budoucnosti. Archiváliím
v muzeích se věnoval příspěvek PhDr. Luďka Beneše,
který přednesl v rámci jednodenní konference ČKMŠ
dne 14. října 2014 v Národním archivu, ve kterém shrnul
problematiku všech legislativních norem, dotýkajících se
oboru muzejnictví.

Požadavek na vytvoření „Národního standardu pro evi*denční
sbírkové systémy“, který zajistí kompatibilitu různých

Evidence a digitalizace sbírek
muzejní povahy

AMG informovala formou dopisu i osobních jednání Ministerstvo kultury o činnosti této skupiny a nabídla odbornou spolupráci na obou připravovaných projektech. Tato
spolupráce se pak odrazila při připomínkování projektů
a zjišťování požadavků ze strany muzeí a galerií. AMG má
své zástupce v obou pracovních skupinách.
Důležité informace o technickém i metodickém zajištění digitalizace v muzeích (včetně evidenčních systémů)
AMG získala z dotazníkového šetření, provedeného na
krajích a v Hl. m. Praze, o kterém informovala na jednání
zástupců AK ČR. Zástupci zřizovatelů byli informováni mj.
o nutnosti vybudování technologických center krajů nejen
pro potřeby vlastní, ale také pro technické zabezpečení
digitálních dat paměťových institucí – muzeí a galerií.

V roce 2014 pokračovala činnost pracovní skupiny AMG
pro digitalizaci a evidenci sbírek pod vedením členky
Exekutivy AMG Mgr. Jitky Rychlíkové. Činnost skupiny
navázala na setkání, které se konalo poprvé 18. listopadu
2013 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Dalších
jednání v roce 2014 se zúčastnili zástupci AMG, představitelé muzeí a galerií z celé ČR, Ministerstva kultury
z různých odborů, vedoucí Metodického centra CITEM
i nezávislí experti. Výsledkem bylo zmapování situace
po skutečné i teoretické stránce a pojmenovány tyto
základní body:

evidenčních systémů po stránce technické i faktické;
Požadavek na vytvoření meziresortní skupiny pro spolupráci v oblasti digitalizace, aby bylo možné efektivně
využívat finance vynaložené na tuto oblast ve sféře muzeí,
knihoven a archivů;
Ve vztahu k MK ČR byla oceněna snaha o obnovení
systému DEMUS a modernizace CES.

*
*

3. Propagace a popularizace muzejnictví
Propagace a popularizace oboru muzejnictví prostřednictvím speciálních mediálních kampaní patří mezi priority
AMG, a proto byla i v roce 2014 uskutečněna série projektů, které podporovaly pozitivní obraz českého muzejnictví,
hledaly cesty k novým návštěvníkům a oslavovaly práci
muzeí a galerií.

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ
V roce 2014 se konal jubilejní X. ročník celorepublikového
Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se tradičně
ujala AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR
a Národním muzeem. Muzea a galerie jeho prostřednictvím
každoročně potvrzují, že jsou živými a tvořivými institucemi
a že mají veřejnosti co nabídnout. Kromě možnosti prohlídek výstav a stálých expozic v netradičních večerních až
nočních hodinách připravují bohatý doprovodný program,
nabízejí návštěvníkům různorodé aktivity a otevírají brány
jindy nepřístupných míst. Muzejní noci se staly velmi
oblíbeným a atraktivním zpestřením kulturního života
v malých i velkých městech.
Jubilejní ročník festivalu byl slavnostně zahájen
16. května 2014 ve Zlíně a ukončen Pražskou muzejní
nocí v sobotu 14. června 2014. Potěšující je, že se k festivalu každoročně přidávají nová muzea a nové galerie.
A nejen ty – ve spolupráci s muzejními institucemi se
zapojují také města, knihovny, archivy, kulturní domy,

památkové objekty a divadla, otevírají se však i školy a univerzity, kavárny, kostely, informační centra a mnohé další
organizace.
V roce 2014 se festivalu zúčastnilo celkem 421 institucí ze 137 měst. Jen pro představu – do prvního ročníku,
který se konal roku 2005, se zapojilo 100 institucí ze 73
měst. Na mnohých místech ČR této již zavedené a širokou
veřejností oblíbené události využívají k prezentaci kulturních akcí v rámci celého města či regionu. Již se nejedná
o interní akce odehrávající se za dveřmi paměťových institucí – program muzejních nocí expanduje do ulic, stírají
se hranice a akce se propojují s děním pod širým nebem.
Specifikem desátého ročníku byl především velký
zájem ze strany organizací mimo muzejní obor, které se
již nepodílejí jen na programech v paměťových institucích,
ale přihlašují se do festivalu samostatně. Připojila se například Lékařská knihovna Krajské nemocnice ve Zlíně,
Klub vojenské historie a Československá obec legionářská
v Hodoníně, Tělocvičné jednoty Sokol v Lounech a ve
Velkém Meziříčí. Všichni jmenovaní a desítky dalších se
svou iniciativou podílejí na regionálním kulturním dění;
také díky těmto subjektům se rozvíjí spolupráce v rámci
měst či regionů a zásluhou různorodých spolupracujících
organizací se Muzejní noci často propojují i s jinými kulturními regionálními akcemi.
Programy Muzejních nocí bývají velmi pestré, záleží
na každé instituci či městě, jakým způsobem akci pojme.
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Největší počet z nich ji přizpůsobuje tématům aktuálních
výstav, spojuje s vernisážemi nových expozic a s různými regionálními akcemi či výročími. V souvislosti se
100. výročím vypuknutí I. světové války a kampaní Muzea
a 20. století, vyhlášené AMG pro rok 2014 na téma „Muzea a Velká válka“, se některé Muzejní noci týkaly právě
tohoto tématu. AMG velmi těší úspěch celého Festivalu
muzejních nocí, stále narůstající zájem ze strany veřejnosti
i organizací, které se do akce zapojují poprvé, a neméně
i nadšení každoročně se účastnících institucí a jejich
kreativita při tvorbě programů. Festival je důležitou součástí propagace jednotlivých institucí na úrovni regionální
a velice úspěšně přispívá k celorepublikové popularizaci
muzejního oboru a vytváření jeho pozitivního obrazu ze
strany široké veřejnosti.
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, které se
konalo v prostorách nově otevřeného 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU v pátek 16. května 2014, se neslo ve velmi
přátelském a neformálním duchu. Napomohlo tomu příjemné prostředí zrekonstruovaného kulturního komplexu,
živé hudební vystoupení jazzového kvartetu JazzHec & vocal a v neposlední řadě i spontánnost moderátora Ondřeje
Cardy. Přítomní hosté této v pořadí již sedmé zahajovací
akce, která se každoročně koná pod záštitou jednoho
z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů ČR, byli přivítáni
slovy hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka
a primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka. Za
AMG akci zahájili společně I. místopředsedkyně Mgr. Irena
Chovančíková a II. místopředseda Mgr. Ondřej Dostál,
Ph.D. Za Český výbor ICOM promluvil předseda Mgr. Milan
Hlaveš, Ph.D., za Ministerstvo kultury ČR pak Mgr. Hana
Vondráčková a úvodní slova zakončila zástupkyně Zväzu
múzeí na Slovensku PhDr. Iveta Géczyová.
Tradičně byla velká část slavnostního programu věnována držitelům cen XII. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis 2013, kteří převzali ocenění předchozího dne ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze.
Velmi nápaditě byl pojat i slavnostní moment oficiálního
zahájení X. ročníku Festivalu muzejních nocí, který patřil
právě oceněným v soutěži a byl symbolicky odstartován
zvoněním budíků, jež byly během odpoledne předány jako
symbolické upomínky přítomným vítězům. Budík se stal
i symbolem a grafickým prvkem celé akce. Na oficiální
zahájení navázala od 19 hodin Muzejní a galerijní noc ve
Zlíně. Více než dvě desítky kulturních organizací připravily bohatý program plný nečekaných zážitků a setkání.
Zpráva o průběhu Národního zahájení byla publikována
ve Věstníku AMG č. 3/2014.
Celou sérii muzejních nocí opět uzavřel 14. června
2014 již XI. ročník Pražské muzejní noci, kterého se zúčastnilo 39 institucí a 69 objektů.
Festival muzejních nocí má své logo a speciální internetové stránky na adrese http://www.muzejninoc.cz,
kde je umístěn rozcestník na weby jednotlivých muzeí
a galerií v České republice se základními informacemi
o programu jimi pořádaných muzejních nocí. Na základě
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dohody s představiteli MK ČR je na každé instituci, jak
zváží své možnosti i jiné podmínky pro pořádání muzejní
noci, a zda se rozhodne vybírat na akce konané v rámci festivalu symbolické vstupné – musí ale v rámci své přihlášky
stanovit, zda a kolik bude na vstupném vybírat, a teprve
po splnění této podmínky je možné instituci propagovat
na společných webových stránkách kampaně.
V roce 2014 byly již také zahájeny přípravy na XI. ročník Festivalu muzejních nocí 2015 a jeho Národní zahájení, které by se mělo uskutečnit v pátek 15. května 2015
v Severočeském muzeu v Liberci.

NÁRODNÍ SOUTĚŽ MUZEÍ
GLORIA MUSAEALIS
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce
2013 do svého dvanáctého ročníku, který byl zakončen
slavnostním vyhlášením výsledků dne 15. května 2014
ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze. Vyhlašovateli XII. ročníku soutěže byly Ministerstvo kultury
ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl
upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně
a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků
v oboru muzejnictví.
Soutěž byla vyhlášena ve třech hlavních kategoriích
– Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní
počin roku. Ve XII. ročníku soutěžilo celkem 61 muzeí
a galerií z celé České republiky s 90 projekty, což je rekordní počet za celé období trvání soutěže. O pořadí projektů rozhodla sedmičlenná porota. Vyhlašovatelé na její
návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních
třech místech ve všech kategoriích a o udělení zvláštních
cen. Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii je
Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu
a finančního ocenění ve výši 70 000 Kč. Soutěžící, kteří
se umístili na druhých a třetích místech, a ti, kterým byla
udělena zvláštní cena, získali diplom.
Zvláštní kategorií byla Cena Českého výboru ICOM
udělená projektům, které významně přispěly k mezinárodní
spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění
kulturního dědictví handicapovaným občanům. Český
výbor ICOM, udělil toto ocenění jednomu z 90 soutěžních
projektů.
Čestný výbor soutěže tvořili přední osobnosti našich
kulturních, vědeckých a společenských institucí; výbor
soutěže navrhl vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z projektů.
Vyhlašovatelé soutěže tradičně vydali výroční zprávu
XII. ročníku, která obsahuje všechny projekty do něj přihlášené. Výroční zpráva je dostupná na Sekretariátu AMG
a získali ji i účastníci slavnostního vyhlášení. Logo, které
soutěž doprovázelo na propagačních materiálech, vytvořila
ak. mal. Lucie Seifertová. Autorkou trofeje, která byla předána držitelům Ceny Gloria musaealis a která je odlévána

v dílnách Technického muzea v Brně, je Pavlína Čepičková-Šůsová. Autorkou grafického layoutu XII. ročníku soutěže
byla Jana Hrachová Dolanská.
Zhodnocení a výsledky XII. ročníku Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis 2014 byly publikovány ve Věstníku AMG č. 3/2014, s úvodníkem ředitelky soutěže
Mgr. Ireny Chovančíkové. V tomto čísle bylo zveřejněno
také pořadí prvních deseti míst v každé soutěžní kategorii
a bezprostřední dojmy vítězů po skočení slavnostního ceremoniálu. V tomto čísle byly publikovány krátké rozhovory
s členy odborné poroty soutěže.
XIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
byl vyhlášen k 1. lednu 2014 a jeho uzávěrka byla opět
stanovena na poslední únorový den roku následujícího,
tj. 28. února 2015. Porota soutěže pracovala ve stejném
složení jako v předešlém ročníku. Za náhradní členy komise
byli jmenováni Mgr. Martina Lehmannová z Muzea hlavního města Prahy (zároveň členka předsednictva ČV ICOM)
a PhDr. Jan Novotný z Poštovního muzea.
Reklamní upoutávka na XIII. ročník Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis 2014 byla publikována v časopise
Art & Antigues v dvojčísle prosinec 2014–leden 2015.
Na základě jednání zástupců AMG s ředitelem Obecního domu v Praze Mgr. Vlastimilem Ježkem bylo domluveno, že slavnostní vyhlášení výsledků XIII. ročníku se bude
konat v prostorách Smetanovy síně Obecního domu, a to
ve čtvrtek 14. května 2015. V Obecním domě má AMG
blokovány prostory pro vyhlášení Cen Gloria musaealis
až do roku 2016.
Zástupci AMG v průběhu roku 2014 jednali v pravidelných intervalech s ředitelem OMG MK ČR Mgr. Pavlem
Hlubučkem nejen k aktuálním otázkám oboru muzejnictví,
ale zejména o nové podobě mediální koncepce Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis a slavnostního předávání
Cen Gloria musaealis za rok 2014. Zástupci AMG, OMG
MK ČR a společnosti The Three Brothers, s. r. o., byla připravována nová podoba XIII. ročníku soutěže i vyhlášení
jeho výsledků. Bylo projednáno nové znění soutěžního
řádu pro ročník 2015 v důsledku změn Občanského zákoníku (a případná změna Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.),
rozšíření čestného výboru soutěže, nabídkový materiál pro
sponzory či generální partnery, výroba upoutávkového
spotu k soutěži, potřeba aktualizace formy pro odlévání
trofeje Ceny Gloria musaealis.
Ve spolupráci s Národním muzeem pak byla připravována nová návštěvnická soutěž Muzeum roku na portálu
do-muzea.cz, jehož je Národní muzeum provozovatelem
a který vznikl ve spolupráci s AMG.
Řešeny byly i další praktické otázky včetně finančního zajištění nové mediální koncepce soutěže, všechny
s cílem jejího prosazení zejména ve vizuálních médiích
a vedoucí k větší popularizaci oboru muzejnictví. V roce
2014 proběhlo několik jednání s kreativním producentem
České televize Petrem Kubicou o možnosti zajištění přenosu záznamu či vysílání přímého vstupu ze slavnostního
vyhlášení výsledků soutěže.

Dne 30. září 2014 se v prostorách historické Cukrárny
Obecního domu konalo setkání Exekutivy AMG a zástupců MK ČR se stávajícími i novými členy čestného výboru
soutěže a odbornou porotou. Členům čestného výboru
byly představeny v základních bodech pravidla soutěže
i úloha čestného výboru a také připravované změny mediální koncepce pro další období.
Porota XII. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis:
Ing. Milena Burdychová
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě)
PhDr. Jana Součková, DrSc.
PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové 		
museum v Praze)
Předseda poroty: Ing. Vlastimil Vykydal (Technické
muzeum v Brně)

*
*
*
*
*
*
*

Porota XIII. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis (od 1. ledna 2014):
Ing. Milena Burdychová
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě)
PhDr. Jana Součková, DrSc.
PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové 		
museum v Praze)
Předseda poroty: Ing. Vlastimil Vykydal (Technické
muzeum v Brně)

*
*
*
*
*
*
*

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

* Tajemnice soutěže: Mgr. Jana Jebavá

Výsledky XII. ročníku soutěže
Kategorie Muzejní výstava roku 2013
Cena Gloria musaealis – Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně za stálou expozici „Princip Baťa. Dnes fantazie,
zítra skutečnost“;
II. místo – Muzeum východních Čech v Hradci Králové
za výstavu „Kotěra. Po stopách moderny…“;
III. místo – Západočeská galerie v Plzni za výstavu
„Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury
a české výtvarné umění 1850–1950;
Zvláštní ocenění – Západočeské muzeum v Plzni za
výstavu „Džungle za plotem“.

*
*
*
*
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Kategorie Muzejní publikace roku 2013
Cena Gloria musaealis – Oblastní galerie v Liberci za
publikaci „Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy
hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období“ autorky Anny Habánové (ed.);
II. místo – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
za publikaci „Červená kniha květeny jižní části Čech“
autorů Petra Lepšího, Martina Lepšího, Karla Boublíka,
Milana Štecha a Vladimíra Hanse (eds.);
III. místo – Regionální muzeum v Litomyšli za publikaci
„Václav Boštík (1913–2005). K 100. výročí narození“ autorů Martina Boštíka, Stanislava Vosyky a Jaromíra Zeminy;
Zvláštní ocenění – Muzeum Beskyd Frýdek-Místek za
publikaci „Plicní sanatorium v Jablunkově“ autorů Radima
Konečného, Marie Butuly Ciché, Magdalény Roháčové
a Libora Müllera.

*
*
*
*

Kategorie Muzejní počin roku 2013
Cena Gloria musaealis – Národní technické muzeum
za projekt „Národní technické muzeum dokončeno“;
II. místo – Zlínský kraj a jeho příspěvkové organizace
– 14|15 Baťův institut, Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně za
projekt „14|15 Baťův institut“;
III. místo – Muzeum Vysočiny Třebíč za projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových
expozic“;
Zvláštní ocenění – Petr Koudelka za projekt „Museum
fara Křenov“;
Zvláštní ocenění udělené na návrh čestného výboru
soutěže – Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou za projekt „Sýpka – Muzeum Orlických hor“.

*
*
*
*
*

Cena Českého výboru ICOM
Galerie Středočeského kraje za výstavu „Images for
Images. Artists for Tichý – Tichý for Artists“.

*

MUZEA A 20. STOLETÍ
Již v listopadu 2013 byla muzea v ČR vyzvána k účasti
na realizaci mediální kampaně Muzea a 20. století pro
rok 2014 na téma „Muzea a Velká válka aneb 100 let
od vypuknutí 1. světové války“. Kampaň pořádá AMG
od roku 2005, třebaže s určitými přestávkami. Témata
kampaní se pro jednotlivé roky mění a většinou se odvíjejí
od kulatých výročí významných událostí, jevů či osobností
20. století a mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných
institucí v oblasti muzejní prezentace formou výstav, expozic, publikací, vzpomínkových slavností, přednášek,
seminářů, workshopů, komponovaných pořadů, akcí typu
„living history“ apod.
Podstatou projektu bylo opět vzájemné propagační
provázání jednotlivých akcí, které k této příležitosti muzea a galerie v rámci celé republiky pořádaly, a posílení
jejich pozice i sbírkotvorné činnosti v oblasti dokumentace každodennosti. Byly spuštěny v aktualizované verzi
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internetové stránky kampaně Muzea a 20. století na adrese http://www.muzea20stoleti.cz, kde je k dispozici
přihlášeným institucím společné logo kampaně a online
formulář pro vyplnění.
Cílovou skupinou projektu byly zejména školy základního a středního stupně a sféra neziskových organizací,
zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
Do kampaně se v roce 2014 přihlásilo celkem 110 muzeí
a galerií, které připravily na 177 projektů.
Tisková zpráva kampaně byla poskytnuta všem národním i regionálním médiím, publicita projektu byla zajištěna
prostřednictvím informačního Bulletinu AMG, webových
stránek kampaně a téma „Velká válka v muzeích“ se stalo
ústředním také pro Věstník AMG č. 5/2014, kde byla publikována souhrnná zpráva ke kampani AMG i k projektu
Velká válka 1914–1918, jehož garantem je Technické
muzeum v Brně. Projektu se účastnilo celkem 9 institucí
od 4 různých zřizovatelů, zahrnoval 11 výstav a rozsáhlý
společný katalog; měl také vlastní web na adrese http://
www.velkavalka.cz, přičemž webové stránky kampaně
Muzea a 20. století i projektu Velká válka byly vzájemně
provázány.
Všechny připomínkové akce, týkající se výročí 1. světové války, sdružil také portál zřízený na adrese http://
www.100.army.cz, na základě Koncepce připomenutí
výročí první světové války, přijaté Vládou České republiky
usnesením č. 253 dne 16. dubna 2014.
Jedním z cílů 18. ročníku Týdne knihoven, který proběhl ve dnech 6.–12. října 2014 a který vyhlašuje každoročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, bylo
představit činnost muzejních knihoven. Organizace akcí
se ujala Komise knihovníků AMG, která připravila seriál
o knihovnách muzeí a galerií do měsíčníku Čtenář a aktivovala své členy, aby v rámci Týdne knihoven připravili
akce do kampaně AMG „Muzea a Velká válka aneb 100
let od vypuknutí 1. světové války“. Téměř polovina institucí, jejichž zaměstnanci jsou přihlášeni do Knihovnické
komise AMG, přichystala pestrou nabídku workshopů či
dílen pro školy, besed pro veřejnost s pamětníky či sběrateli
památek na 1. světovou válku, výstavy a další akce. Kromě
aktivit jednotlivých knihoven vznikla společná prezentace
knižních dokladů k publikační činnosti legionářů, kteří
působili na zahraničních frontách a dalších speciálních
dokumentů – map, pohlednic, fotografií a plakátů.
Výstava ze sbírek muzejních knihoven pod názvem
„Co se vydávalo a četlo na bojištích 1. světové války“ byla
v rámci Týdne knihoven prezentována na hlavní stránce internetového portálu http://www.eSbirky.cz, spravovaném
Národním muzeem. Veškeré informace byly také dostupné
na záložce Knihovnická komise AMG na adrese http://
www.cz-museums.cz. Výzvy k účasti knihovnám v kampani
Muzea a 20. století i v Týdnu knihoven byly publikovány
v prvním a druhém čísle Věstníku AMG. Závěrečná zpráva
k projektu vyšla ve Věstníku AMG č. 5/2014.
Téma první světové války se však neomezilo pouze na
rok 2014, ale mnohé instituce se mu plánují věnovat po

celou dobu trvání výročí války. Proto se Exekutiva AMG
rozhodla prodloužit kampaň Muzea a 20. století s tématem „Muzea a Velká válka“ až do roku 2018. Kampaň
tak vyvrcholí oslavami 100. výročí konce 1. světové války
a vzniku samostatného československého státu. Webové
stránky kampaně budou průběžně aktualizovány a nově
přihlášené tematické akce přidávány mezi ostatní.
Dne 20. května 2014 bylo slavnostně podepsáno
Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Československou obcí legionářskou. Memorandum má už ze
své podstaty proklamační charakter, nicméně obsahuje
i některé konkrétní oblasti, na něž bude při naplňování stanovených cílů kladen důraz. Jedná se především
o vzájemnou výměnu zkušeností a informací; v nejbližším
období půjde zejména o aktivity věnované výročí 1. světové
války, vzniku československých legií a úspěšnému boji za
vytvoření samostatné Československé republiky. Na tomto
místě lze uvést především projekt „LEGIE 100“, jehož je
ČsOL garantem a na němž se AMG bude dle svých zájmů
a možností podílet.

SERVER MUZEÍ A GALERIÍ ČR
Rok 2014 byl ve znamení rozšíření systému webových
služeb a příprav na změnu grafiky a designu webového
rozhraní, konkrétně jeho prezentační vrstvy.

Webové služby Serveru muzeí
a galerií ČR
V roce 2014 byl programován modul, který umožní členským institucím AMG se přes rozhraní webu přihlásit
online k webovým službám, které na základě možností
a poptávky přiřadí AMG příslušné instituci. AMG má tak
pod kontrolou správu služeb a může v případě rozšíření
jejich nabídky institucím příslušné webové služby povolit.
Tímto způsobem se dosáhne toho, že instituce, která je
k webovým službám přihlášená, se stane plnohodnotným
správcem výhradně svých dat a může pod svojí hlavičkou
na webu sama publikovat.
Jako příklad lze uvést již spuštěnou webovou službu
diskusních fór, které se mohou v rámci Serveru muzeí
a galerií ČR k jednotlivým tématům vyhlašovat. Fórum
tematicky vyhlásí administrátor z AMG. Obecně může diskuzi založit ke každé kategorii informací na webu. Diskuze
je programována tak, aby se vždy odehrávala na stránce
s informacemi k vypsanému tématu. Diskutující má tak
možnost se s materiály na jedné stránce seznámit i vyjádřit
svůj názor. Pokud bude diskusních témat vypsáno více, je
možné si na úvodní stránce webových služeb zvolit téma,
které muzejníky zajímá. Protože není vhodné, aby byla na
Serveru oddělena část webových služeb pro pracovníky
muzeí od veřejné části, přistoupili jsme k tomu, že přihlašování k webovým službám je omezeno pouze na pracovníky
jednotlivých muzejních institucí v Adresáři muzeí a galerií
ČR. Nepřihlášení uživatelé nemohou do diskuze přispívat,

mohou ji pouze sledovat. Systém dle e-mailových adres
uložených v Adresáři zná všechny domény jednotlivých
institucí a přihlašování přes e-mail povolí pouze v případě,
že k e-mailu je navázána doména instituce již zavedené
v Adresáři. V současné době jsou jako webové služby
dostupná diskusní fóra, v roce 2015 budou dokončeny
moduly webových služeb k Adresáři muzeí a galerií ČR
a Kalendáriu akcí.
V roce 2014 byl důsledně rozvíjen modulární otevřený
systém celého webového portálu tak, aby bylo možné
v roce 2015 přejít na nové webové technologie. Tím se
docílí rychlejší odezvy systému na požadavky uživatelů
i správců a umožní se kompatibilita funkčnosti i zobrazování s moderními zobrazovacími jednotkami, mobilními
telefony a operačními systémy.

Aktualizace adres elektronické pošty
pro rozesílání Bulletinu AMG
AMG rozesílá řadu odborných informací prostřednicím hromadného rozesílání elektronického bulletinu. Jako základ
adres cílových uživatelů se využívají adresy elektronické
pošty, které jsou uváděny u detailu institucí v sekci Adresář
muzeí a galerií ČR. Vzhledem k tomu, že se adresy často
mění, byla naprogramována aplikace, která z databází Adresáře vygeneruje na kliknutí aktuální seznam cílových adres
pro rozesílání Bulletinu AMG. Díky programátorským možnostem poštovního serveru bylo možné realizovat programové propojení mezi Adresářem na webovém portálu AMG
a poštovním serverem tak, aby se seznam adresátů elektronického bulletinu automaticky aktualizoval, a to vždy
podle stavu dat v Adresáři. Cílem bylo zajistit aktuálnost
adres odběratelů elektronického bulletinu.

Příprava nové grafiky a designu
Serveru muzeí a galerií ČR
Pro rok 2015 se připravovala nová verze webové grafiky
a designu webového portálu AMG. Informací na webu postupně přibývá a mění se i možnosti a zvyklosti zobrazování
a čtení informací publikovaných na web. Dalším kritériem
bylo nevylučovat z řad návštěvníků portálu AMG uživatele,
kteří k informacím přistupují z mobilních zařízení či tabletů. Nový vzhled stránek bude graficky čistý, umožní lepší
orientaci v nabízených informacích i službách a výrazně
zlepší čitelnost publikovaných informací.

Týden knihoven 2014
V rámci sekce Muzea a 20. století se programovalo systémově stejné zobrazování a správa přihlášek do akce Týden
knihoven 2014. Přihlášky bylo možné podávat elektronicky
přes příslušný modul. Akce lze na webu hledat tematicky
i podle místa konání; v přehledu řadit podle institucí nebo
data konání akce. Způsob ovládání je stejný jako v případě
Kalendária akcí nebo Festivalu muzejních nocí.
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Aktualizace ročníků
Každoročně je část prací na Serveru muzeí a galerií ČR
zaměřena také na zavádění nových ročníků, např. Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis a Festivalu muzejních
nocí, a to včetně archivace ročníků uplynulých.

Návštěvnost webových stránek AMG
v roce 2014
Na Server muzeí a galerií ČR přišlo v roce 2014 téměř 98
tis. unikátních návštěvníků. Počet návštěv dosáhl výše 187
tis. a při návštěvách bylo otevřeno na 737 tis. webových
stránek. Nejvyšší počty návštěvníků přicházejí tradičně
v období duben a květen, kdy vrcholí Národní soutěž muzeí

Gloria musaealis a Festival muzejních nocí. Výsledky statistiky návštěvnosti podávají každý měsíc důkaz o tom,
že poskytované služby přinášejí užitek nejen členským
muzeím a galeriím sdruženým pod AMG, ale současně
i návštěvníkům z internetu. Návštěvnost webů AMG se
každoročně zvyšuje nejen v souvislosti s popularitou Festivalu muzejních nocí, ale také díky vyhledávání informací
v průběžně aktualizovaném Adresáři muzeí a galerií ČR
a nové aplikaci Kalendárium akcí.
Rozvojem internetových služeb se AMG vydala cestou,
která snižuje náklady na provoz informačního webového
systému, a zároveň je i perspektivní a moderní cestou pro
jeho další možné rozšíření. Od roku 2010 využívá AMG pro
prezentaci svých aktivit také profil na sociální síti Facebook.

Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2014:
Rok 2014
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Unikátní
návštěvy
7.356
6.827
7.743
8.480
15.918
10.259
7.170
7.012
7.253
7.652
6.588
5.717
97.975

Počet
návštěv

Počet prohlížených
stránek

16.092
14.247
15.220
15.745
27.257
17.510
13.645
13.311
14.067
15.162
12.886
11.345
186.487

VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ
A GALERIÍ ČR
Redakční rada Věstníku AMG pracovala v roce 2014 ve
složení: předsedkyně redakční rady PhDr. Jana Hutníková
(Muzeum Českého lesa v Tachově), PhDr. Michal Babík
(Regionální muzeum a galerií v Jičíně), Ing. Milena Burdychová (čestná členka AMG), PhDr. Eva Dittertová Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur), PhDr. Hana Dvořáková (Moravské
zemské muzeum – Etnografický ústav), Mgr. Zdeněk
Freisleben (Památník národního písemnictví), Mgr. Hana
Garncarzová (Muzeum v Bruntále), Anna Komárková,
BBus (Hons) (Asociace muzeí a galerií ČR), PhDr. Petr
Velemínský (Národní muzeum), PhDr. Zita Suchánková
(Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy) a RNDr. Jiří
Žalman (Ministerstvo kultury ČR). Redaktorkou Věstníku
AMG byla v roce 2014 Mgr. Jana Jebavá.
Každé číslo Věstníku AMG bylo v tomto roce tematicky zaměřeno: tématem 1. čísla bylo 20 let Českého
výboru ICOM, 2. čísla Muzeum a badatel, 3. čísla Gloria
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72.210
59.320
62.753
70.591
122.692
60.509
51.233
53.026
48.731
51.993
45.226
37.896
736.180

Hity
(počet kliků na jakýkoliv
odkaz na stránkách AMG)
644.307
562.396
587.232
587.589
1.051.364
613.784
459.401
446.457
465.556
478.660
412.609
351.596
6.660.951

Počet přenesených
bajtů
25.96 GB
25.70 GB
29.16 GB
25.40 GB
31.23 GB
21.03 GB
16.38 GB
18.69 GB
21.40 GB
21.56 GB
17.45 GB
18.88 GB
272.84 GB

musaealis 2013, 4. čísla Spolky přátel muzeí, 5. čísla Velká
válka v muzeích, 6. číslo pak bylo věnováno Kolokviu 2014.
V roce 2014 vyšlo ve Věstníku AMG celkem 161
článků od 101 autorů, z nichž 49 zde publikovalo vůbec
poprvé.
náklad
Věstník
1/2014
1000 ks
+ rejstřík
2013

detaily

termín

počet
stran

A4, V1, černá +
ob. (žlutá)

únor

44 s

Věstník
2/2014

1000 ks

A4, V1, černá +
ob. (světle zelená)

duben

44 s

Věstník
3/2014

1000 ks

A4, V1, černá +
ob. (starorůžová)

červen

44 s

Věstník
4/2014

1000 ks

A4, V1, černá +
ob. (zelenomodrá)

srpen

44 s

Věstník
5/2014

1000 ks

A4, V1, černá +
ob. (světle fialová)

říjen

44 s

Věstník
6/2014

1000 ks

A4, V1, černá +
ob. (červená)

prosinec

44 s

4. Legislativní aktivity v roce 2014
Od X. Sněmu AMG se legislativními záležitostmi dotýkajícími se nejen oboru muzejnictví zabývá člen Exekutivy
AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka. V rámci AMG byla ustavena, resp. doplněna o nové členy pracovní skupina pro
legislativu. Jejími členy jsou: PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), Mgr. Miroslava
Šmolíková (Muzeum hlavního města Prahy), PhDr. František Frýda (Západočeské muzeum v Plzni), PhDr. Luděk
Beneš (Muzeum Mladoboleslavska), Mgr. Hana Hermannová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
a PhDr. Zdeněk Zahradník (Univerzita Hradec Králové).
V oblasti legislativy se Exekutiva AMG soustředila na tři
zásadní témata:
1. zákonné normy týkající se správy a ochrany sbírek
muzejní povahy, zejména důsledky zrušení zákona
o dani dědické, darovací a dani z nemovitostí;
2. příprava nového zákona o památkové péči;
3. dopad nového Občanského zákoníku na AMG.
Velmi prospěšná byla v této souvislosti zejména úzká
spolupráce Exekutivy AMG s Komisí Rady Asociace krajů
ČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Zákonné normy týkající se správy
a ochrany sbírek muzejní povahy
Hlavní pozornost AMG byla soustředěna na nápravu
problémů, vyvolaných zrušením zákona č. 357/1992
Sb., o dani dědické, darovací a dani z nemovitostí,
v souvislosti se vstupem v platnost Nového občanského
zákoníku od 1. ledna 2014. Veškeré dary muzeím se staly
bezúplatnými příjmy, které podléhají daňové povinnosti,
přičemž od daně z příjmů byly osvobozeny jen veřejně
prospěšní poplatníci s výjimkou krajů a obcí, které jsou
v případě, že zřizují muzea a galerie, vlastníky sbírek. To
znamenalo kvůli daňovému přiznání nechat veškeré dary
do sbírek ocenit, což by bylo mnohdy dražší než samotná
cena daru. K tomuto tématu proběhlo 27. března 2014
jednání zástupců AMG s Komisí Rady AK ČR pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch a 1. dubna 2014 s Kulturní komisí Svazu měst a obcí ČR. Obě sdružení slíbila
AMG podporu ve věci zrušení daňové povinnosti pro dary
do muzeí, AK ČR navíc i podporu legislativní iniciativě
Středočeského kraje v této záležitosti.
Ve spolupráci s Komisí Rady AK ČR a OMG MK ČR
se podařilo do novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, prosadit ustanovení, že osvobození od
daně z bezúplatných příjmů se týká i krajů a obcí a že
osvobozeny jsou nejen finanční dary veřejně prospěšným
poplatníkům, ale jakékoli dary na kulturu, pokud dotyčný
poplatník o jejich osvobození požádá. Zároveň bylo stanoveno, že dary do sbírek se oceňují pro daňové účely 1 Kč.
Podrobnosti týkající se této problematiky byly zveřejněny
v prvním čísle Věstníku AMG v roce 2015.

Ačkoli AMG už v roce 2013 předala na MK ČR souhrn
návrhů témat k dalšímu jednání ohledně úpravy zákona
č. 122/2000 Sb., které vzešly z ankety v členské základně, poradní orgán náměstkyně ministra kultury pro legislativní práci v oblasti movitého kulturního dědictví se v roce
2014 nesešel. Jednání týkající se tohoto tématu včetně
registrace muzeí probíhala v poradním orgánu ředitele
OMG MK ČR, do nějž ale nebyl zástupce AMG přizván.

Nový zákon o památkovém fondu
Velmi široce se Exekutiva AMG zabývala přípravou nového
zákona o ochraně památkového fondu a zejména připomínkami k jednotlivým podobám jeho paragrafovaného
znění publikovaným na portálu Ministerstva kultury ČR.
První stanovisko bylo na MK ČR odesláno na začátku července 2014, přičemž bylo poskytnuto také představitelům
Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a vedení ICOMOS. Vzhledem k tomu, že ze strany MK ČR byl vznesen
požadavek, aby další připomínky nebyly předkládány jako
oficiální materiál a poskytovány dalším subjektům, neboť
se zatím jedná pouze o pracovní materiál, jenž teprve bude
předložen k oficiálnímu připomínkovému řízení, nebyla
další oficiální stanoviska AMG rozesílána.
V červenci 2014 požádal o uvolnění z funkce zástupce
AMG v poradním orgánu MK ČR pro tvorbu zákona o památkovém fondu PhDr. František Frýda. Za jeho nástupce
Exekutiva AMG navrhla PhDr. Zdeňka Kuchyňku, jehož
jmenování Ministerstvo kultury v září schválilo.
Na zasedání Komise Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči, které se konalo dne 4. září 2014 a zabývalo
se mj. i přípravou uvedeného zákona, byl přizván za AMG
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, který zde přednesl základní
body stanoviska AMG k návrhu zákona. Další jednání
proběhlo na Středočeském kraji dne 11. září 2014, opět
za účasti PhDr. Zdeňka Kuchyňky. Dne 18. září 2014 se
PhDr. Luděk Beneš a PhDr. Zdeněk Kuchyňka zúčastnili
slyšení a diskuze v Podvýboru pro kulturu Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR k zákonu o památkovém fondu,
kde přednesli připomínky a stanoviska AMG. Veřejného
slyšení k témuž zákonu ve Výboru pro vzdělávání, kulturu, vědu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR se
23. září 2014 zúčastnil PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Dne
10. listopadu 2014 proběhlo další – podle vyjádření
náměstkyně ministra kultury PhDr. Anny Matouškové poslední – jednání poradního sboru MK ČR ve věci přípravy
zákona o památkovém fondu, jehož se zúčastnili zástupci
AMG PhDr. František Frýda a PhDr. Zdeněk Kuchyňka.
Na webu MK ČR bylo 27. listopadu 2014 zpřístupněno aktualizované paragrafované znění návrhu zákona.
Exekutiva AMG na jeho zveřejnění reagovala novými připomínkami. Původně mělo být paragrafové znění zákona
předloženo vládě ČR do konce března 2015. Na počátku
roku 2015 však byly zveřejněny další tři pozměněné verze
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zákona a uskutečnila se další jednání s tím, že paragrafové
znění zákona má být předloženo do vlády do konce června
2015. Podrobnosti o těchto jednáních a jejich výsledku
budou zveřejněny ve Výroční zprávě AMG za rok 2015.

Dopady nového Občanského
zákoníku na AMG
Exekutiva AMG projednávala zejména dopady nového
Občanského zákoníku a zrušení zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů (obojí vešlo v platnost k 1. lednu
2014) na právní status a činnost AMG. JUDr. Libor Vašíček zpracoval pro AMG návrh změny Stanov AMG tak,
aby odpovídaly novému Občanskému zákoníku. Exekutiva
AMG tento návrh schválila s tím, že bude předán předsedům Krajských sekcí AMG, a tím i členské základně AMG
k diskuzi před XI. Sněmem AMG, který se uskuteční ve
dnech 4.–5. listopadu 2015 v Plzni.

Další legislativní problematika
Další legislativní oblastí, kterou se Exekutiva AMG zabývala, je novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Na neblahý dopad některých pasáží novely na muzea a galerie upozornila Exekutivu AMG
JUDr. Milada Kervitcerová z OMG MK ČR. I když novela
byla již ve fázi vypořádání připomínek, Exekutiva AMG
uplatnila námitky zejména proti nesmyslnému zařazení
muzeí a galerií mezi instituce státní správy s vyplývající
povinností zveřejňování informačních databází, včetně
sbírkové evidence, a informací chráněných autorským
právem. Připomínky AMG k návrhu této novely zatím
nevyvolaly ze strany jeho předkladatelů žádnou reakci.
Na základě výzvy ředitele OMG MK ČR bylo ve stanoveném termínu 30. dubna 2014 zasláno Mgr. Pavlu Hlubučkovi Stanovisko AMG k Vyhodnocení plnění
Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví na
léta 2010–2014 (Koncepci rozvoje muzejnictví). Do

stanoviska AMG byly zapracovány připomínky členů Exekutivy AMG, Židovského muzea v Praze, Katedry UNESCO
pro muzeologii a světové dědictví při Masarykově univerzitě
v Brně, Komise pro muzejní pedagogiku a PR při AMG,
a členských muzeí Liberecké krajské sekce AMG. Do stanoviska AMG byly na základě žádosti OMG MK ČR navíc
zahrnuty teze pro nový dokument dalšího plánovacího
období Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví
na léta 2015–2020.
Na základě žádosti Exekutivy AMG o metodické doporučení MK ČR ve věci stanovení postupu pro vydávání
sbírkových předmětů a jejich vyřazování z CES v případě, že: mají být vydávány dle zákona č. 428/2012
Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi, příp. dle zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě
některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací
a arcibiskupství olomouckého, nebo z důvodu, že dárce
v souladu s § 2068a nového Občanského zákoníku dar
odvolal, ředitel OMG MK ČR Mgr. Pavel Hlubuček zaslal
AMG dopis, v němž vytýčil hlavní zásady vydávání. Tento
dokument byl rozeslán členům AMG prostřednictvím
Krajských sekcí AMG, elektronického Bulletinu AMG
a zveřejněn na webových stránkách AMG, a byl publikován
v plné verzi také ve Věstníku AMG č. 5/2014.
Exekutiva AMG se zabývala i některými dalšími legislativními normami, a pokud se – byť okrajově – dotýkaly muzeí a galerií, zpracovávala k nim připomínky.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka se 27. listopadu 2014 zúčastnil
jednání Rady Komise AK ČR pro kulturu, památkovou
péči a cestovní ruch a přednesl zde příspěvek shrnující
problematiku právních předpisů, které se dotýkají činnosti
muzeí a galerií v ČR.
Materiál také obsahuje řešení, resp. návrh změn problematických ustanovení příslušných zákonů (především
zákona o právu autorském v případě tzv. osiřelých děl
z oboru výtvarného umění a fotografie a problému vydržení
vlastnického práva k odcizeným sbírkovým předmětům
podle nového Občanského zákoníku).

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků
V červnu 2014 skončil XII. ročník základního kurzu Školy
muzejní propedeutiky (ŠMP). Kurz navštěvovalo ve dvou
třídách A a B celkem 60 posluchačů, z nichž studium
zakončilo složením zkoušky 43 frekventantů. Ve školním
roce 2014/15 byla otevřena jedna třída XIII. ročníku základního kurzu ŠMP a jedna třída V. ročníku nástavbového
kurzu Muzejního výstavnictví. Přihlásilo se 41 studentů do
základního kurzu a 30 studentů do kurzu nástavbového.
Základní kurz je určen pracovníkům muzeí, kteří se
podílejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy školy poskytující odborné muzeologické vzdělání.
Mohou ho využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzea. V základním kurzu získá
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student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě
a o práci se sbírkami.
Nástavbový kurz – Muzejní výstavnictví, je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních
sbírek, nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice
manažerských rolí. Nástavbový kurz byl dle změněných
pravidel v roce 2014 po složení vstupního testu otevřen
také všem zájemcům z řad muzeí a galerií či příbuzných
oborů, kteří neabsolvovali základní kurz ŠMP.
Dne 18. září 2014 se na Sekretariátu AMG konala
schůzka lektorského sboru, který zůstává v nezměněné
sestavě pod vedením PhDr. Františka Šebka. Lektorská
skupina sestává ze zkušených praktiků, z nichž většina

zároveň přednáší muzeologii (resp. muzeografii) na vysokých nebo středních odborných školách v České republice.
Ve dnech 13.–14. listopadu 2014 se po muzeích
a galeriích na území Plzeňského a Středočeského kraje
uskutečnila povinná exkurze posluchačů nástavbového
kurzu ŠMP. Výuka probíhala, jako v předchozích letech,
v prostorách Národního muzea – Českého muzea hudby
a organizačně ji zajišťoval Sekretariát AMG.
V závěru roku 2014 byla nejen pro posluchače ŠMP
vydána skripta nástavbového kurzu věnující se tématu
Muzejního výstavnictví.
Projekt vzdělávání edukačních pracovníků muzeí a galerií připravilo ve spolupráci s AMG Metodické centrum
pro muzejní pedagogiku při Moravském zemském muzeu
v Brně. Vzdělávací kurzy nazvané Základy muzejní pedagogiky pokračovaly i v roce 2014. AMG také dlouhodobě
spolupracuje s Technickým muzeem v Brně na vzdělávacích Kurzech preventivní konzervace, které pořádá
Metodické centrum konzervace při TMB.
Odborné a oborové Komise AMG realizovaly plánované projekty, kterými byla z velké části diskusní fóra
a semináře zaměřené na vzdělávání svých členů.
AMG se v roce 2012 stala partnerem projektu Národního muzea Dotkni se 20. století, který byl v roce 2014
dokončen. Projekt byl zaměřen na možnost využití sbírkových předmětů českých muzeí ve výuce moderních dějin
na základních a středních školách. V rámci projektu byla
navázána spolupráce oborů muzejnictví a školství na poli
neformálního vzdělávání. Pedagogové spolupracovali na
pilotáži jednotlivých materiálů a poskytovali tak nezbytnou
zpětnou vazbu. V letech 2013–2014 výstupy projektu
přímo využilo více než 3 500 žáků. Projekt je prezentován
na webových stránkách http://www.dvacatestoleti.eu, kde
jsou publikovány jeho výstupy volně dostupné pro použití
pedagogy, žáky a studenty.
Tříletý vzdělávací projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České
republiky. Partnery projektu byly Moravské zemské muzeum, Hornické muzeum Příbram, Masarykovo muzeum
v Hodoníně, Muzeum Českého lesa v Tachově, Asociace
učitelů dějepisu, Univerzita Karlova v Praze a AMG. Pilotními školami byly ZŠ Podzvonek Český Těšín, ZŠ Habrmanova Hradec Králové, ZŠ Modřice, ZŠ Most, p. o., ZŠ
UNESCO, p. o., Uherské Hradiště, ZŠ Zábřeh, Podještědské gymnázium, s. r. o., Liberec, Gymnázium Jana Palacha,
Mělník, Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o.,
Gymnázium a Jazyková škola Svitavy, Katolické gymnázium Třebíč, Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice.
Podrobná zpráva o projektu byla publikována ve Věstníku
AMG č. 6/2014.
Pod názvem Muzeum a proměny společnosti se uskutečnilo v pořadí již VIII. celorepublikové kolokvium na
aktuální téma českého muzejnictví. Kolokvium se konalo ve
dnech 4. až 5. listopadu 2014 v Univerzitním kině Scala
v Brně a společně jej připravily AMG, Český výbor ICOM,
Mendelovo muzeum MU a oddělení muzeologie Ústavu

archeologie a muzeologie FF MU ve spolupráci s dalšími
subjekty a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
V úvodním bloku bylo řečníky téma kolokvia pojednáno
v obecné rovině a navíc v souvislosti s výročími dvou spolu
s Radou galerií ČR nejvýznamnějších stavovských a odborných organizací na poli českého muzejnictví – AMG
a Českého výboru ICOM. Zároveň byl připomenut i probíhající projekt tří zemských muzeí – Národního muzea,
Moravského zemského muzea a Slezského zemského
muzea, realizovaný u příležitosti 200. výročí jejich vzniku
mezi lety 1814 a 1818.
V průběhu prvního dne jednání kolokvia posuzovali
referenti vztah muzejnictví jako oboru i jednotlivých muzejních institucí k veřejnosti z různých úhlů pohledu, dle typu
muzeí – univerzitních, muzeí v přírodě, „venkovských“, ale
také z hlediska muzejní pedagogiky či spolupráce s dobrovolníky. První jednací den byl rozdělen do tří tematických
bloků: 200 let českého muzejnictví, 25 let AMG a 20 let
Českého výboru ICOM; Vliv proměn společnosti na činnost
muzeí a naopak; Muzea tvoří sbírky a lidé. Z tématu kolokvia zdánlivě vybočovala zpráva Šárky Vašíčkové o právní
úpravě spolků v novém Občanském zákoníku; podoba
a činnost původně občanských sdružení, nyní spolků,
jež muzejní veřejnost zastupují, však patří k podstatným
rysům jejich vztahů ke společnosti.
Hlavní téma druhého dne jednání Společnosti přátel
muzeí a galerií, naznačil již na závěr prvního dne ve svém
historickém exkurzu PhDr. František Šebek. Další řečníci se
věnovali historii i současné podobě, činnosti i problémům
jednotlivých sdružení, působících jak při velkých národních
či zemských muzeích, tak i při některých regionálních
institucích. Ukázalo se, že tyto společnosti mohu mít
a také mají nejrůznější podobu a zaměření, a také vykazují velice pestrou škálu typů a rozsahu vztahů s muzei,
s nimiž spolupracují.
Díky úsilí organizátorů se o své zkušenosti s účastníky
kolokvia podělili i hosté ze zahraničí – kolegové ze Slovenské národní galerie, a také ředitel Lichtenštejnských
knížecích sbírek Johann Kräftner. Na závěr kolokvia se
uskutečnila panelová diskuze k tématice muzejních společností.
Vzhledem ke skutečnosti, že AMG oslaví v roce 2015
již 25 let své existence, stalo se VIII. brněnské kolokvium
i jednou z prvních připomínek tohoto výročí a zároveň
jednou z možností k hodnocení dosavadní činnosti a výsledků AMG. O reflexi práce AMG za 25leté období se
postaral předseda AMG PhDr. Luděk Beneš ve svém referátu v rámci úvodního bloku jednání.
Mezi účastníky kolokvia byla učiněna anketa na téma
„Jak fungují spolky přátel muzeí?“ Zájemci odpověděli na
2 otázky, které se lišily podle toho, zda jejich muzeum spolupracuje se spolkem přátel, či nikoli. Ankety se zúčastnilo
celkem 32 respondentů. Tématu společností přátel muzeí
se věnoval Věstník AMG č. 4/2014; souhrnná zpráva
o kolokviu a jeho průběhu včetně výsledků ankety pak byla
publikována v šestém čísle Věstníku AMG.
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6. Odborné a informační činnosti
OBOROVÉ DATABÁZE
V roce 2014 pokračovala AMG s tvorbou databází oboru
muzejnictví. Obsah Základní databáze AMG – Adresář muzeí a galerií ČR, tzn. údaje o expoziční a výstavní
činnosti muzeí a galerií, jejich přístupnosti veřejnosti
a poskytovaných službách, byl pravidelně aktualizován
v průběhu roku 2014 prostřednictvím online formuláře
na webu AMG. Adresář je vítaným pomocníkem nejen
při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, ale slouží i subjektům činným v oblasti cestovního ruchu, školám, ostatním kulturním institucím. Dotazník pro aktualizaci údajů
je ke stažení na internetových stránkách AMG http://
www.cz-museums.cz, kde je k dispozici i návod pro jeho
vyplnění. Dotazníky nebo pouze výčet údajů, které se
o muzeu/galerii změnily, je možné zasílat na Sekretariát
AMG v průběhu celého roku.
Muzea a galerie byly jako každý rok vyzvány k poskytování údajů do Databáze výstav a kulturních událostí.
Výstup z této databáze je v dvouměsíčních intervalech
publikován jako příloha Kalendárium kulturních událostí
ve Věstníku AMG a Přehled konaných výstav v muzeích
a galeriích ČR je prezentován také na webových stránkách AMG.
V roce 2014 byl rozeslán formulář Kalendárium akcí
pro prezentaci na internetových stránkách AMG, který
slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí a galerií
na webu AMG v sekci Kalendárium akcí. Do formuláře je
možné vyplňovat vybrané plánované akce pro daný rok –
termíny seminářů, konferencí, přednášek atp.

Na webových stránkách AMG je zároveň možné prezentovat v sekci Dění v oboru nově vydané publikace,
sborníky z konferencí a seminářů, nabídky volných míst,
stáží nebo výstav a další zajímavé informace z činnosti
muzejních institucí ČR. Veškeré formuláře pro propagaci
aktuálních informací českých muzeí a galerií jsou ke stažení na adrese http://www.cz-museums.cz/adres.

EDIČNÍ ČINNOST AMG
Výroční zpráva XII. ročníku Národní soutěže muzeí
*Gloria
musaealis 2013, ISBN 978-80-86611-59-4,
náklad 800 ks, cena 100 Kč;
XI. Pražská muzejní noc, 14. června 2014, pouze elektronická verze k dispozici na http://www.prazskamuzejninoc.cz, ISBN 978-80-86611-60-0;
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2013,
ISBN 978-80-86611-61-7, náklad 500 ks, cena 60 Kč;
Informační leták o činnosti AMG, náklad 2 000 ks,
zdarma;
Muzeum a změna IV. / The Museums and Change IV.
Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference. Národní
muzeum v Praze, 12.–14. listopadu 2013 / The National
Museum in Prague, 12th–14th November 2013. ISBN
978-80-86611-63-1, náklad 1 000 ks, cena 150 Kč;
Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu
Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České
republiky. ISBN 978-80-86611-62-4, náklad 2 000 ks,
cena 100 Kč.

*
*

*
*

*

7. Vnitřní chod AMG
AMG zaměstnávala v roce 2014 tři, resp. čtyři zaměstnance na plný pracovní úvazek. Funkci výkonné ředitelky AMG vykonávala Anna Komárková, BBus (Hons).
Na pracovní pozici technické redaktorky Věstníku AMG
a tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
působila Mgr. Jana Jebavá (na plný pracovní úvazek, na
dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Mgr. Malvíny
Brychové). Knihovnu AMG, Školu muzejní propedeutiky,
agendu spojenou s Komisemi AMG a správu webových
prezentací AMG měla na starosti ze své pracovní pozice
Mgr. Jana Bukačová. Účetnictví bylo vedeno na základě
smluvního vztahu firmou DAT Ekonomik, s. r. o. Správa
počítačové sítě AMG a IT služby byly zajišťovány Bc. Martinem Čarkem na základě smluvního vztahu s firmou Artfix.
V roce 2014 pokračovalo zpracovávání knihovního
fondu AMG, který se stále rozrůstá a který ke konci roku
2014 obsahoval 2 407 knihovních jednotek a 1 293 kusů
periodických titulů. Knihovna AMG nabízí ke studiu oborovou muzeologickou a muzejní literaturu, publikace z ediční
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činnosti AMG, publikace soutěžící v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, publikace českých sbírkotvorných
institucí, katalogy výstav i sbírek, sborníky z odborných
konferencí, včetně CD a DVD prezentací a publikací. Součástí knihovny jsou také periodika – kromě Věstníku AMG
obsahuje i další české a zahraniční časopisy. Kromě výše
uvedených knihovních položek mohou zájemci studovat
i další materiály – pracovní listy k výstavám, informační
a propagační materiály muzeí ČR a evropských sbírkotvorných institucí, informační materiály o mezinárodních
organizacích (ICOM, NEMO, EMF, EU atd.), turistické
informace. Veškeré publikace, periodika a další tiskoviny
se zapůjčují prezenčně. Knihovna se nachází v sídle Sekretariátu AMG, pro zájemce je přístupná ve všední dny
na základě předchozí dohody.
Nadále probíhá archivace dokumentace Školy muzejní
propedeutiky. Texty závěrečných prací jsou ukládány na
Sekretariátu AMG a jejich počet (vzhledem k tomu, že jsou
vždy odevzdávány ve dvou kusech) již dosáhl 1 114 kusů.

Ve své činnosti pokračuje pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG pod vedením PhDr. Františka
Šebka. V průběhu roku 2014 pokračovaly v činnosti také
další dvě pracovní skupiny AMG: pracovní skupina pro
legislativu pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky a pod
vedením Mgr. Jitky Rychlíkové pracovní skupina pro
digitalizaci a evidenci muzejních sbírek.
AMG uzavřela tři memoranda k prohloubení a posílení spolupráce, ať již s partnery stávajícími – Národním
památkovým ústavem (uzavřeno již v roce 2013), Zväzom
múzeí na Slovensku, Českým výborem ICOM a Radou
galerií ČR, či s partnery novými – Československou obcí
legionářskou, Slovenským komitétem ICOM a Radou galérií Slovenska (uzavřeny v roce 2014).
Od 1. dubna 2013 je v platnosti čtvrtá emise členských průkazů AMG (červené), jejíž podobu schválil
Senát AMG na svém zasedání dne 5. prosince 2012,
změnou Přílohy č. 4 Jednacího řádu AMG – Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů
AMG. Platnost třetí emise průkazů AMG (bledě modré)
skončila 31. března 2013. Na základě memorand o vzájemné spolupráci doporučila Exekutiva AMG členským
institucím umožnění volných vstupů členům a zaměstnancům: Národního památkového ústavu, Zväzu múzeí na
Slovensku, Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS,
Rady galerií ČR, Mezinárodní rady muzeí ICOM a Rady
galérií Slovenska. Držitelé členského průkazu AMG mohou
recipročně očekávat, že jim po předložení průkazu bude
umožněn volný vstup do členských institucí zmíněných
organizací. Výhoda je limitována vstupem jedné osoby
na jeden platný průkaz. Veškeré informace týkající se
uznávání všech volných vstupů včetně seznamů institucí

a podob jednotlivých průkazů jsou umístěny na internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz, kde
je možné nalézt i přesné znění uzavřených memorand.
Ve Věstníku AMG č. 1/2014 byla publikována výzva
k zapojení se do činnosti Komisí AMG. Aktivní práce
v odborných a oborových komisích je jednou z možností
zapojení se do činnosti AMG. V současné době v rámci
Asociace muzeí a galerií ČR působí celkem 17 komisí,
rozdělených dle profesního zaměření a zájmů členů AMG.
Komise jsou dobrovolnými sdruženími řádných, individuálních i čestných členů AMG společného odborného
zaměření. Slouží jako platforma pro jejich sdružování,
další vzdělávání v rámci oboru a profesní vývoj. Do čela
komise je volen předseda a nejméně tříčlenný výbor, jejím
nejvyšším orgánem je plenární zasedání. Komise nemají
vlastní právní subjektivitu, o jejich vzniku a zániku rozhoduje Sněm AMG; principy jejich činnosti jsou vymezeny
Jednacím řádem AMG; předseda příslušné komise je
členem Senátu AMG s hlasem rozhodovacím.
Činnost Komisí AMG je podporována z rozpočtu
Asociace – jde zejména o pořádání odborných seminářů
či konferencí, vydávání sborníků a další aktivity v rámci
rozvoje oboru. Svou činnost prezentují Komise AMG na
webových stránkách http://www.cz-museums.cz. Každý
předseda (případně osoba jím pověřená) má přístup do
administrativního rozhraní Serveru muzeí a galerií ČR, kde
může informovat o aktivitách, činnosti komise a o změnách
její členské základny. Členem Komise se může stát kterýkoli člen AMG, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje
výbor komise. V případě řádných členů AMG se členem
stává instituce, která je zastupována libovolným počtem
zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem.

8. Vnější vztahy AMG
AMG dosáhla dalšího úspěchu na cestě k rozšiřování
spolupráce s tematicky a názorově blízkými institucemi a sdruženími. Dne 20. května 2014 bylo slavnostně
podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi
AMG a Československou obcí legionářskou. Spolupráce
je zaměřena především na prosazování odkazu a trvalý
rozvoj pozitivních tradic českého národa, dále na výchovu
mládeže především k vlastenectví a národnímu uvědomění
a v neposlední řadě také za účelem prosazovat pravdivé
zpracování a hodnocení českých dějin a zabránit jejich
dezinterpretaci a zkreslování. Memorandum obsahuje
i některé konkrétní oblasti, na něž bude při naplňování stanovených cílů kladen důraz. Jedná se především
o vzájemnou výměnu zkušeností a informací; v nejbližším
období půjde zejména o aktivity věnované výročí 1. světové
války, vzniku československých legií a úspěšnému boji za
vytvoření samostatné Československé republiky. Informace budou publikovány a akce propagovány v tiskových
orgánech obou sdružení, na jejich webových stránkách

i prostřednictvím dalších médií. Obě strany si budou rovněž
vyměňovat vydané publikace, časopisy, sborníky z konferencí a další tiskoviny. Dle dohody si budou také zasílat
stanoviska k významným otázkám a problémům současnosti, zejména těm, které se týkají společných zájmů
obou sdružení, a případně k nim budou vydávat společná
prohlášení. Zástupci obou sdružení se na závěr krátkého
jednání u příležitosti slavnostního podpisu memoranda
dohodli, že se budou pravidelně setkávat, aby zhodnotili,
jak jsou jednotlivé body memoranda plněny a společně
vyhledávali cesty a způsoby, jak vzájemnou spolupráci
rozšířit a optimalizovat.
Na pozvání předsedy ZMS PhDr. Petra Hyrosse se
předseda AMG PhDr. Luděk Beneš a II. místopředseda
AMG Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., zúčastnili dne 9. dubna
2014 XXIV. Valné hromady Zväzu múzeí na Slovensku, která se tentokrát konala v rozsáhlém areálu Múzea
Slovenského národného povstania v Banské Bystrici.
V rámci jednání valné hromady došlo po zhruba půlroční
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přípravě k podpisu Memoranda o vzájemné spolupráci
mezi Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galérií Slovenska
a Slovenským komitétom ICOM na jedné straně a AMG,
Radou galerií ČR a Českým výborem ICOM na straně
druhé. V memorandu je deklarována snaha všech zúčastněných sdružení o vzájemnou spolupráci, informovanost,
podporu kontaktů a společných projektů jejich členské základny i sdružení jako celku. V memorandu jsou obsažena
i konkrétní ujednání, zejména vzájemné poskytování výhod
při vstupu zaměstnanců členských subjektů do členských
muzeí a galerií partnerských organizací a nejméně jednou
ročně pracovní setkání zástupců všech partnerů. Podrobná
zpráva o účasti zástupců AMG na tomto setkání včetně
plného textu Memoranda byly publikovány ve Věstníku
AMG č. 3/2014.
Další příležitostí k jednání AMG a ZMS se stal Festival
slovenských muzeí ve Fiľakovu dne 16. června 2014, kam
byl předseda AMG také pozván. Slovenští kolegové se
naopak zúčastnili Národního zahájení Festivalu muzejních nocí ve Zlíně. V rámci kolokvia Muzeum a proměny
společnosti proběhlo dne 4. listopadu 2014 dle společného Memoranda 6stranné setkání zástupců AMG, ZMS,
Českým výborem a Slovenským komitétem ICOM, Radou
galerií ČR a Radou galérií Slovenska.
Delegace AMG se zúčastnila jednání Senátu Rady
galerií ČR v Liberci ve dnech 20.–21. října 2014. Na
jednání byl prezentován projekt Unie zaměstnavatelských
svazů, dále byla řešena otázka standardizace a registru
sbírek galerií. RG ČR vydala sborník o přípravě standardů,
který rozesílá do svých členských institucí. Hovořilo se
také o prosazení hesla muzejní a galerijní pedagog do
Katalogu prací.
Na základě další výzvy AMG ke společnému jednání
se zástupci Svazu měst a obcí ČR proběhlo 27. února
2014 na Sekretariátu AMG setkání představitelů obou
organizací. Setkání bylo věnováno především legislativní
problematice s důrazem na dopady nového Občanského
zákoníku, a rovněž zákona č. 428/2012, o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, na
činnost muzeí. Dále bylo domluveno, že se zástupci AMG
zúčastní jednání Kulturní komise SMO ČR, které se uskutečnilo dne 1. dubna 2014, aby zde znovu představili
problematiku zdaňování darů do muzejních sbírek.
Na počátku roku 2014 vyzvala Exekutiva AMG
Asociaci krajů ČR ke společnému jednání zaměřenému
především na oblast muzejní legislativy. Předseda AMG
byl pozván na jednání Komise Rady AK ČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, jež se uskutečnilo
27. března 2014 v Praze. Hlavními tématy dopoledního
bloku jednání Komise byly dopady současné legislativy na
muzea a galerie a také na jejich zřizovatele, resp. situace
v oblasti digitalizace a elektronické sbírkové evidence. Od
tohoto jednání započala úzká spolupráce Komise Rady AK
ČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch zejména
v rámci legislativní problematiky, která trvá i v roce 2015.
Kontakty se zřizovateli muzeí a galerií probíhaly i formou
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účasti členů Exekutivy AMG ve výběrových komisích na
nové ředitele.
Ve věci společného setkání a spolupráce mezi AMG
a ICOMOS byl dopisem na počátku roku 2014 znovu
osloven předseda Českého národního komitétu ICOMOS
doc. PhDr. Jiří Štulc. Setkání se uskutečnilo dne 6. května
2014 se na Sekretariátu AMG. Na schůzce byly projednány možnosti spolupráce obou organizací, resp. možnost
navázání na spolupráci dřívější (např. při uplatnění vzájemných stanovisek k novele zákona o památkovém fondu).
Zástupci AMG jednali několikrát s předsedou SKIP
Mgr. Romanem Giebischem, Ph.D., k tématu Týdne knihoven 2014. Akce byla věnována muzejním knihovnám
a jejím ústředním tématem se v souvislosti s mediální
kampaní AMG Muzea a 20. století stalo výročí vzniku
1. světové války. Mediálním partnerem akce, která proběhla ve dnech 6.–12. října 2014, byl mj. Deník s celorepublikovou působností.
Dne 11. srpna 2014 jednal předseda AMG PhDr. Luděk Beneš s generálním ředitelem Národního muzea
PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., o možnosti spojit připravovanou návštěvnickou cenu v rámci Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis se společným projektem Národního muzea a AMG DoMuzea.cz. Na zasedání Exekutivy
AMG dne 26. srpna 2014 projekt, resp. možnost jejího
spojení s návštěvnickou soutěží, prezentovaly PhDr. Magda Junková a Mgr. Ing. Ivana Kocichová. Exekutiva AMG
schválila spojení obou projektů a obě strany se dohodly
na tom, že společně připraví pravidla návštěvnické soutěže včetně způsobu jejího vyhlášení a hodnocení. Soutěž Muzeum roku byla v průběhu druhého pololetí roku
2014 připravována na portálu do-muzea.cz včetně jejího
technického zajištění tak, aby mohla být spuštěna při
slavnostním předání Cen Gloria musaealis v květnu 2015.
Při tomto jednání byl ze strany Národního muzea
také anoncován zájem o spolupráci s AMG při přípravě
jeho nových stálých expozic, zejména při jejich prezentaci
v jednotlivých krajích a regionech. Nové expozice by měly
mít celonárodní charakter a měly by být výrazně obohaceny
exponáty z mnoha muzeí, galerií a dalších institucí z celé
České republiky. Prezentace bude realizována formou
seminářů v jednotlivých krajích, jichž by se měli zúčastnit
také zástupci AMG. Ze strany Národního muzea bude
AMG poskytnut itinerář s daty a místy konání jednotlivých
seminářů, které by měly být odstartovány v roce 2015.
V roce 2014 došlo opakovaně k jednání členů Exekutivy AMG a Českého výboru ICOM. Vedle 20. výročí
ČV ICOM, kterému byl věnován Věstník AMG č. 1/2014,
byla dalším tématem příprava VIII. celorepublikového kolokvia, jež se uskutečnilo na podzim 2014 v Brně. Dvoudenní konference byla realizována v souladu s mottem
Mezinárodního dne muzeí pro rok 2014, které znělo
„Muzea tvoří sbírky a lidé“. Jednalo se také o Ceně Českého výboru ICOM v rámci Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis. Zástupci AMG se zúčastnili výročního zasedání ČV ICOM, které proběhlo v Muzeu hlavního města

Prahy dne 25. února 2014. Proběhlo také každoroční
společné výjezdní zasedání Exekutivy AMG a představitelů ČV ICOM, které se uskutečnilo ve dnech 22.–23.
července 2014 v Chebu.
Čtyřstranné setkání muzejníků z České republiky,
Saska, Bavorska a Horního Rakouska se konalo ve městě
Ried im Innkreis v Horním Rakousku ve dnech 21.–23.
září 2014, na téma Město a jeho identita. O potenciálu
a budoucnosti městských muzeí. Podrobnosti v pořadí
již 23. setkání a podíl jednotlivých organizátorů byly dojednány na společném setkání dne 28. května 2014 na
Sekretariátu AMG. Pro každou z účastnických zemí byly
vyhrazeny tři referáty a dále nabídnuta možnost třem
zájemcům účastnit se panelové diskuze, v níž bylo možné
představit zajímavé výstavní či jiné projekty městských
muzeí. Za českou stranu na setkání vystoupil předseda
AMG PhDr. Luděk Beneš, a to v úvodním bloku s krátkou
souhrnnou zprávou o stavu městských muzeí v ČR, dále
s odbornými referáty PhDr. Pavel Ciprian z Muzea města
Brna, PhDr. Radmila Holodňáková z Regionálního muzea
K. A. Polánka v Žatci a Mgr. Jiří Žaloudek z Městského
muzea a knihovny v Čáslavi. Posterové diskuze se pak
zúčastnili zástupci Muzea města Ústí nad Labem, Muzea
Boskovicka a Muzea Bojkovska (Mgr. Tomáš Hamrlík).
Zpráva ze setkání byla publikována ve Věstníku AMG
č. 6/2014. Zástupci partnerských organizací se dohodli,
že příští setkání se bude konat v bavorském Bayreuthu ve
dnech 20.–22. září 2015 na téma Muzea – památníky
významných osobností.
Dne 8. července 2014 proběhlo na Sekretariátu AMG
jednání mezi představiteli AMG a vedením Muzea města
Ústí nad Labem (ředitel Mgr. Miroslav Král a Mgr. Václav Houfek) o spolupráci při vydání sborníku ze setkání
muzejníků z České republiky, Bavorska, Saska a Horního
Rakouska v Ústí nad Labem v roce 2012. Obě strany
se dohodly na dalším postupu a na jeho společném financování. Edice sborníku ze setkání ve Zwickau v roce
2013 je v rukou pracovníků Saského zemského ústředí
pro muzejnictví.
Již v roce 2013 započalo jednání AMG a Musea Kampa o projektu aplikace Museums CZ pro mobilní telefony,
podporovaném Nadací Vodafone ČR, který spočívá ve
zprostředkování informací koncovému uživateli o sbírkách
a aktuálních akcích muzeí v ČR. Museum Kampa vyslovilo zájem o spolupráci s AMG. Návrh byl projednán na
zasedání Senátu AMG, který následně pověřil Exekutivu
AMG dále o aplikaci jednat. Druhý místopředseda AMG
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., v průběhu roku 2014 několikrát
jednal s novým vedením Musea Kampa o podobě smlouvy
o spolupráci. V roce 2014 zatím k uzavření smlouvy nedošlo. Prioritou AMG zůstává zejména vyřešení výhradní
licence k názvu aplikace Museums CZ, neboť odkazuje
na označení webových stránek AMG.
Na základě návrhu PhDr. Heleny Koenigsmarkové,
která zastupovala AMG na jednáních Sdružení asociací
muzeí v Evropě (NEMO) v předchozím období, začaly

přípravné práce na konání výročního zasedání NEMO ve
dnech 6.–8. listopadu 2015 v Plzni, která pro tento rok
získala titul Evropského hlavního města kultury. Vzhledem
k termínu výroční konference NEMO rozhodla Exekutiva
AMG realizovat v Plzni ve dnech 4.–5. listopadu 2015
také XI. Sněm AMG. S Radou projektu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015 byly ze strany AMG projednány
požadavky NEMO na organizační zajištění a finanční zabezpečení akce, přičemž kontaktní osobou ze strany AMG
vůči městu Plzni, Plzeňskému kraji a Radě EHMK je členka
Exekutivy AMG Mgr. Markéta Formanová a vůči NEMO
II. místopředseda AMG Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. AMG
podepsala Memorandum o spolupráci s organizací Plzeň
2015, o. p. s., při přípravě a realizaci zasedání NEMO.
V roce 2014 byly podány žádosti o dotace na konferenci NEMO v Plzni (Plzeňský kraj, Město Plzeň, Plzeň 2015, o. p. s., a Ministerstvo kultury ČR), které byly
všechny alespoň částečně podpořeny, proto je financování
konference v roce 2015 zajištěno. Pro XXIII. konferenci
NEMO i XI. Sněm AMG byl rezervován sál v prostorách
konferenčního a společenského centra Secese, umístěného v pivovaru Plzeňský Prazdroj, a. s., resp. prostory
v tamějším návštěvnickém centru a Západočeském muzeu
v Plzni. AMG získala pro obě listopadové akce záštity
předsedy Vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, hejtmana
Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzeň Martina Zrzaveckého. O záštitu nad konferencí byl
požádán také ministr kultury ČR Mgr. Daniel Hermann.
Ve dnech 21.–22. října 2014 proběhlo v Plzni jednání
se zástupkyní sekretariátu NEMO Julií Pagel ohledně
organizačního zajištění konference NEMO. Za AMG se
jednání účastnili Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., Mgr. Markéta Formanová a Anna Komárková, BBus (Hons) a také
PhDr. Helena Koenigsmarková. Hlavním tématem setkání
bude vzdělávání v muzeích pro všechny cílové skupiny
(v návaznosti na mezinárodní projekt LEM). Ve čtvrtek
5. listopadu 2015 by se mělo uskutečnit společné jednání
exekutiv AMG a NEMO. Na neděli 8. listopadu 2015
budou připraveny prohlídky města Plzně a volné vstupy do
institucí pro účastníky konference. Přednášející, kteří na
konferenci k tématu vystoupí, vybírá NEMO; AMG si volí
výši konferenčního poplatku pro účastníky z řad českých
muzejníků; jednacím jazykem bude angličtina.
Mgr. Markéta Formanová a Anna Komárková, BBus
(Hons), se za AMG zúčastnily ve dnech 7.–8. listopadu
2014 XXII. výroční konference NEMO v Bologni. Konferenci navštívilo 140 účastníků z 29 zemí. Podtitul konference Living together in a sustainable Europe. Museums working for social cohesion naznačoval, že program
konference byl tentokrát věnován roli muzeí v procesu
sociálních změn v Evropě s důrazem na pomoc při udržitelné sociální soudržnosti. Konference byla organizována
panelovým způsobem tak, aby si každý mohl vybrat téma,
které ho zajímá.
Město Bologna konferenci hostilo v několika kulturních institucích, organizace akce byla na vysoké úrovni.
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Jako součást oslav 25. výročí vzniku AMG, které
připadá na rok 2015, se Exekutiva AMG rozhodla pro
vytvoření nových webových stránek AMG, které byly v průběhu roku 2014 připravovány a také nové grafické podoby
Věstníku AMG, jehož první číslo (1/2015) bude věnováno
právě zmíněnému výročí AMG. Výročí vzniku AMG bude
připomenuto také na zasedání XI. Sněmu AMG v Plzni.
K podepsání byla v závěru roku 2014 připravena Dohoda o mediální spolupráci mezi AMG a vydavatelstvím
Ambit Media, a. s., o vzájemném poskytnutí reklamních
prostor k propagaci v médiích AMG, resp. v časopise
Art+Antiques v roce 2015. Podobná Smlouva o mediální
spolupráci v roce 2015 byla připravena také mezi AMG
a Literárními novinami.
Věstník AMG se stal mediálním partnerem mezinárodní konference „Fenomén kúlturneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy II.“, která se
konala v Bratislavě ve dnech 21.–23. října 2014. AMG
se stala také spolupracující organizací konference, kterou
uspořádala Katedra etnologie a muzeologie Filozofické
fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
Dne 14. října 2014 proběhla v areálu Národního
archivu konference „Paměťové instituce a legislativa“
k aktuálním zákonným normám, kterou připravil Český
komitét Modrého štítu, jehož je AMG signatářem. Za
AMG na konferenci vystoupil předseda PhDr. Luděk Beneš
s příspěvkem o dopadu legislativních předpisů do oblasti
muzejnictví a PhDr. Zdeněk Kuchyňka na téma „Nový Občanský zákoník a dary muzeím a galeriím“. Konference se
účastnilo 116 posluchačů. Referáty byly zachyceny v elektronické podobě a budou tímto způsobem zpřístupněny
odborné veřejnosti i ostatním zájemcům formou sborníku
na CD ROM, který vydá AMG v roce 2015.
Anna Komárková, BBus (Hons), se za AMG zúčastnila pracovní diskuze na téma „Globální trendy a lokální potřeby v oblasti výtvarného umění/trhu s uměním“,
která se uskutečnila dne 28. května 2014 v Malém sále
Institutu umění – Divadelním ústavu. Kulatý stůl se uskutečnil v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních
průmyslů v ČR, k němuž AMG zasílala také své stanovisko
– Definování priorit oboru muzejnictví v rámci strukturální
fondů EU.
Dalším pokračováním prohlubování vnějších vztahů
AMG byla také jednání se zástupci Ministerstva kultury
ČR. Především jednání Exekutivy AMG s náměstkyní
ministra kultury PhDr. Annou Matouškovou a zástupci
OMG MK ČR, které proběhlo 5. března 2014 v prostorách Ministerstva kultury ČR a byly při něm projednány
jak aktuální legislativní problémy (zejména problematika
darů do muzejních sbírek), tak i otázky strategie MK
ČR v oblasti muzejnictví v následujícím období s důrazem na přípravu Koncepce rozvoje muzejnictví na léta
2015–2020. Diskutována byla i další spolupráce při
organizování Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
a Festivalu muzejních nocí včetně jejich propagace v médiích a také otázka muzejní statistiky, spolupráce na projektu
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200 let českého muzejnictví a potřeba koncepčního řešení
v oblasti digitalizace.
Zástupci AMG také v průběhu roku 2014 jednali v pravidelných intervalech s ředitelem OMG MK ČR
Mgr. Pavlem Hlubučkem nejen k aktuálním otázkám oboru
muzejnictví, ale zejména o nové podobě mediální koncepce
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Zástupci AMG,
OMG MK ČR a společnosti Three Brothers Production,
byla připravována nová podoba XIII. ročníku soutěže i vyhlášení jeho výsledků připadající na 14. května 2015
v Obecním domě v Praze. Bylo projednáno nové znění
soutěžního řádu pro ročník 2015 v důsledku změn Občanského zákoníku (a případná změna Nařízení vlády č.
5/2003 Sb.), rozšíření čestného výboru soutěže, nabídkový materiál pro sponzory či generální partnery, výroba
upoutávkového spotu k soutěži, potřeba aktualizace formy
pro odlévání trofeje Ceny Gloria musaealis, ve spolupráci
s Národním muzeem pak byla připravována nová návštěvnická soutěž Muzeum roku.
Jednání zástupců AMG a OMG MK ČR dne 26. května 2014 se týkalo mj. přípravy nového programu IROP
pro období 2014–2020, jehož vyhlašovatelem je MMR
(Výzva 2014+). Vzhledem k probíhajícím přípravám potřebovalo MK ČR zjistit pro potřeby monitoringu a stanovení absorpční kapacity organizací zájem o využití námětů
uvedených v části Investiční priorita 6c prioritní osy 3
– „Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního
a kulturního dědictví“ (osa 3.1. „Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního prostředí“). Z tohoto důvodu požádalo OMG MK ČR prostřednictvím AMG potencionální žadatele o financování projektu
v daném období o aktuální stanovisko k případné účasti
na řešení projektů spadajících do oblasti této problematiky a předložení konkrétních informací k navrhovaným
projektům (titul, anotace, časový harmonogram, finanční
rozvaha, zdůvodnění). Vzhledem k velké časové tísni bylo
třeba briskně reagovat a zaslat podkladové materiály
k dalšímu projednávání a zapracování do programového
dokumentu MMR nejpozději do 30. května 2014. Žádost
o podklady byla adresována elektronickým Bulletinem
AMG všem muzejním institucím v ČR dle Adresáře AMG.
Kontaktní osobou pro zpracování podkladů pro MK ČR
byla stanovena členka exekutivy Mgr. Jitka Rychlíková.
AMG také uplatnila připomínku k navrhované výzvě, a to
k výběru institucí, které by se měli stát oprávněnými žadateli. V přehledovém materiálu byly uvedeny kategorie
muzeí/galerií a muzejních knihoven s pouhou kvantifikací,
ale výčet ani kategorie navzájem nesouhlasily. AMG také
upozornila na potřebu sjednotit terminologii používanou
ve výzvě se současnou muzejní praxí, aby bylo skutečně
zřejmé, kdo je potenciálním účastníkem výzvy a kdo ji může
pro své projekty využít.
Na žádost ředitele OMG MK ČR Mgr. Pavla Hlubučka
byly také shromážděny a předány informace o akcích,
které muzea a galerie připravují v souvislosti s oslavami
700. výročí narození císaře Karla IV. v roce 2016.

FAKTOGRAFICKÁ ČÁST
A. Stav a změny členské základny AMG
AMG byla založena 30. května 1990 dle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Dne 1. ledna 2014
nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který přinesl řadu změn i do fungování občanských
sdružení. Zákon o sdružování občanů byl k 1. lednu 2014
zrušen. Změny se tak dotkly i AMG, která se nově stala
spolkem, zapsaným ve spolkovém rejstříku u Městského
soudu v Praze pod spisovou značkou L 487.
AMG má ve svých stanovách kodifikovány tři druhy
členství, a to členství řádné (pro sbírkotvorné instituce
a jiné právnické osoby působící v oblasti muzejnictví),
členství individuální a čestné (pro fyzické osoby, které byly
nebo jsou činné v muzejnictví nebo v příbuzných oborech
na území České republiky).
Na počátku roku 2014 měla AMG 91 individuálních,
14 čestných a 289 řádných členů. V průběhu roku 2014
Senát AMG přijal na základě přihlášek 6 řádných členů
a 13 individuálních členů; 1 řádný člen se stal pobočkou
dalšího řádného člena AMG; 1 individuální člen z AMG
vystoupil, resp. stal se zaměstnancem členské instituce,
1 individuální člen AMG v roce 2014 zemřel. K 31. prosinci 2014 bylo tedy v AMG registrováno 102 individuálních,
14 čestných a 294 řádných členů.

Druh zřizovatele

Celkem
muzea
v ČR

Členská
muzea
AMG

tj. v %

Ministerstvo kultury
ČR

20

20

100,00 %

Kraj

97

83

85,57 %

Město nebo obec

272

122

44,85 %

Jiné ministerstvo

6

5

83,33 %

Památkový ústav

8

2

25,00 %

Podnikatelský subjekt

57

16

28,07 %

Nevládní nezisková
organizace

71

26

36,62 %

Soukromá osoba

42

7

16,67 %

Církev či náboženská
společnost

9

5

55,56 %

Vysoká škola

11

6

54,55 %

Jiný zřizovatel

14

2

14,29 %

Celkem

607

294

48,43 %

B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG
EXEKUTIVA AMG
Předseda AMG: PhDr. Luděk Beneš, Muzeum Mlado*boleslavska
I. místopředsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková
*(Masarykovo
muzeum v Hodoníně)
II. místopředseda AMG: Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
*(Masarykova
univerzita – Mendelovo muzeum)

Členové Exekutivy: Mgr. Markéta Formanová (Zápa*dočeské
muzeum v Plzni), PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově), PhDr. Zdeněk Kuchyňka
(Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), Mgr. Jitka
Rychlíková (Východočeské muzeum v Pardubicích)
Členové Exekutivy s hlasem poradním: PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
předsedkyně Revizní komise AMG), Anna Komárková,
BBus (Hons) (výkonná ředitelka AMG)

*

Zasedání v roce 2014:
Exekutiva AMG se za rok 2014 sešla celkem čtrnáctkrát:
22. ledna, 25. února, 4. března, 26. března 24. dubna,
21. května, 27. května, 22–23. července, 26. srpna,
25. září, 30. září, 30. října, 1. prosince a 11. prosince.

Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG rozdělila
jednotlivé Krajské sekce AMG a sféry kompetencí v rámci
AMG:
PhDr. Luděk Beneš – Středočeská a Krajská sekce
hl. m. Prahy; koncepční činnost, vnitřní chod AMG (spolupracují Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Zita Suchánková),
Festival muzejních nocí
Mgr. Irena Chovančíková – Jihomoravská a Zlínská
krajská sekce; Národní soutěž muzeí Gloria musaealis,
muzeologie a vzdělávání (spolupracuje Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.)
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. – Moravskoslezská a Olomoucká krajská sekce; vnější vztahy (spolupracuje
PhDr. Luděk Beneš), kontakt se zahraničím (NEMO),
legislativa – autorský zákon
Mgr. Markéta Formanová – Jihočeská krajská sekce a Krajská sekce Vysočina; propagace a popularizace muzejnictví (spolupracují Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
a Mgr. Irena Chovančíková)
PhDr. Jana Hutníková – Karlovarská a Plzeňská krajská
sekce; Věstník AMG, problematika malých muzeí a vznik
kolegia, legislativa – účetnictví, účast a zastupování AMG
v pracovní skupině MŠMT k výuce dějin 20. století

*
*
*
*
*
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PhDr. Zdeněk Kuchyňka – Liberecká a Ústecká krajská
*sekce;
legislativa (spolupracuje PhDr. Luděk Beneš), účast
v pracovní skupině k přípravě novely památkového zákona
Mgr. Jitka Rychlíková – Královéhradecká a Pardubická
krajská sekce; digitalizace (spolupracuje PhDr. Zdeněk
Kuchyňka), legislativa – archivnictví

*

Členové Exekutivy AMG navštěvovali Krajské sekce AMG
a setkávali se s jejich předsedy a členy. Zúčastnili se také
plenárních zasedání a seminářů některých Komisí AMG.

SENÁT AMG
Dle stanov AMG jsou členy senátu s hlasem rozhodovacím
členové Exekutivy AMG, předsedové krajských sekcí a komisí a představitelé institucí zařazených do 1. kategorie
členských příspěvků dle § 10 odst.7 Stanov AMG. Členy
senátu s hlasem poradním jsou předsedové oborových
a regionálních kolegií, členové Revizní komise AMG a výkonná ředitelka AMG.
Zasedání v roce 2014:
Senát zasedal v průběhu roku 2014 celkem čtyřikrát:
4. března, 27. května, 30. září a 11. prosince.

KRAJSKÉ SEKCE AMG
Krajská sekce hlavního města Prahy
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum
hlavního města Prahy, datum volby: 11. 3. 2013
Zasedání v roce 2014:
26. 6. 2014, Praha – informace předsedkyně o vytváření nového projektu – platformy „Veřejný prostor ve
veřejných institucích“ na Institutu plánování a rozvoje
hl. m. Prahy, zapojení muzeí, efekty pro muzea, následná
diskuze; jak dále s Pražskou muzejní nocí? Společná
témata pražských muzeí v roce 2015; diskuze.

*

Středočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. David Hroch, Městské muzeum
Sedlčany, datum volby: 13. 11. 2012
Zasedání v roce 2014:
8. 4. 2014, Roztoky – legislativa, digitalizace a elektronická evidence sbírek, DEMUS, muzejní akce.
21. 10. 2014, Roztoky – digitalizace, CES, zákon o památkové péči – archeologie, darovací smlouvy, zaměstnanecké platové tarify, Modrý štít, aktuální dění v oboru,
noví členové Středočeské krajské sekce.

*
*

Jihočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Pavel Šafr, Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, datum volby: 14. 2. 2013
Nový předseda sekce: Mgr. Aleš Seifert, Alšova jihočeská
galerie v Hluboké nad Vltavou, datum volby: 9. 12. 2014
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Zasedání v roce 2014:
9. 12. 2014, České Budějovice – jednání se uskutečnilo
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, informace
z jednání Senátu AMG, volba předsedy.
Další činnost orgánu AMG:
Muzejní studijní exkurze Orlickoústecko.

*

Plzeňská krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské
muzeum ve Zbiroze, datum volby: 14. 1. 2013
Zasedání v roce 2014:
26. 1. 2015, Plzeň – v Západočeském muzeu v Plzni se
uskutečnilo setkání Plzeňské krajské sekce AMG za předcházející rok 2014. Setkání zahájila předsedkyně sekce
Mgr. D. Viletová. Jednání se také zúčastnila zástupkyně
Exekutivy AMG a zároveň řádná členka Plzeňské krajské
sekce AMG PhDr. Jana Hutníková, přítomné seznámila
s nejnovější činností exekutivy. Mezi hlavní témata setkání
patřily novinky Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
– přenos v TV, spoty, nová divácká kategorie, aktualizace soutěžního řádu; příprava XI. Festivalu muzejních
nocí; muzejní legislativa – daňová úleva u darovaných
předmětů; kampaň Muzea a 20. století, dále příprava
XI. Sněmu AMG, NEMO v roce 2015 v Plzni. Diskuze se
zabývala jak sloučením rokycanského muzea s plzeňským,
tak i s názory k systému registrace a zápisu muzeí do CES.

*

Karlovarská krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš, Městské muzeum
Mariánské Lázně, datum volby: 18. 1. 2013
Zasedání v roce 2014:
Zasedání krajské sekce se v roce 2014 neuskutečnilo.

Ústecká krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí
nad Labem, datum volby: 13. 12. 2012
Zasedání v roce 2014:
30. 4. 2014, Litoměřice – oborová legislativa, aktuální
informace o situaci a vyšetřování policie ohledně zcizení
části sbírkového fondu litoměřického muzea.
20. 11. 2014, Ústí nad Labem – oborová legislativa,
restituce církevního a arizovaného majetku, společná
koordinace výstavních projektů v roce 2015.
Další činnost orgánu AMG:
V roce 2014 byl ukončen projekt putovní výstavy muzeí
ústeckého kraje „Tajnosti z depozitářů“. Výstava se realizovala postupně na několika místech Ústeckého kraje
a sousedních regionů Saska.

*
*

Liberecká krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Petra Hejralová, Městské muzeum v Železném Brodě, datum volby: 5. 2. 2013

Zasedání v roce 2014:
12. 11. 2014, Turnov – zasedání se uskutečnilo v Muzeu Českého ráje v Turnově za přítomnosti člena Exekutivy
AMG PhDr. Zdeňka Kuchyňky. Na programu jednání bylo
především informování členů o aktuálním vývoji a změnách
legislativy, která se dotýká muzeí, přípravě upgradu programu DEMUS a projektu CES online. Následovala diskuze a výměna zkušeností nad problematikou muzejních
spolků, církevních restitucí a připomínky k připravovanému
celorepublikovému Sněmu AMG.

*

Královéhradecká krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Michal Babík, Regionální muzeum
a galerie v Jičíně, datum volby: 31. 1. 2013
Zasedání v roce 2014:
21. 2. 2014, Dvůr Králové nad Labem – legislativa,
snahy Archeologického ústavu AV ČR o podpis nových
dohod s organizacemi oprávněnými provádět archeologické výzkumy, vzájemné informace o činnosti jednotlivých
členů.
1. 12. 2014, Jičín – legislativa, podnět Liberecké
krajské sekce AMG na změnu Stanov AMG, vzájemná
informace o činnosti jednotlivých členů.
Další činnost orgánu AMG:
Mgr. Petr Adámek – školení Nový občanský zákoník a činnost muzeí (organizováno krajskou sekcí dne 22. května
2014) ve Dvoře Králové nad Labem, účast cca 15 členů
AMG.

*

*

Pardubická krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Jiří Junek, Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě, datum volby: 28. 1. 2013
Nový předseda sekce: Libor Aksler, Městské muzeum ve
Skutči, datum volby: 27. 1. 2014
Zasedání v roce 2014:
27. 1. 2014, Pardubice – informace o činnosti Exekutivy AMG, zpráva o činnosti členských muzeí, stížnosti,
přání, dotazy, volba předsedy za odstoupivšího Mgr. Jiřího
Junka.
Další činnost orgánu AMG:
Fungující výměna výstav.

*

Krajská sekce Vysočina
Předseda sekce: MgA. Jiří Jedlička, Muzeum Vysočiny
v Havlíčkově Brodě, datum volby: 8. 1. 2013
Zasedání v roce 2014:
Zasedání krajské sekce se v roce 2014 neuskutečnilo.
Další činnost orgánu AMG:
Předávání informací z AMG – e-mailem; komunikace
s žadatelem k nepřijetí areálu Zelená Hora u Ždáru nad
Sázavou do AMG.

Jihomoravská krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Pavel Ciprian, Muzeum města
Brna, p. o., datum volby: 23. 1. 2013
Zasedání v roce 2014:
12. 12. 2014, Brno – informace ze Senátu AMG
a o činnosti Exekutivy AMG v období mezi zasedáními
senátu, vývoj oborové legislativy (zdanění darů do muzejních sbírek, příprava zákona o památkovém fondu, novela
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, příprava novely zákona č. 122/2000 Sb., postup
při vydávání sbírek v souvislosti se zákony č. 428/2012
Sb. a 298/1990 Sb.), mediální kampaně AMG, informace
o muzejní statistice včetně benchmarking u, problematika
digitalizace a evidence sbírek, plán činnosti AMG na rok
2015, příprava XI. Sněmu AMG v Plzni s navazujícím
výročním zasedáním NEMO, úprava Stanov AMG v souvislosti s NOZ, zhodnocení celorepublikového kolokvia
Muzeum a proměny společnosti.

*

Olomoucká krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová, Vlastivědné
muzeum v Šumperku, datum volby: 31. 1. 2013
Zasedání v roce 2014:
9. 7. 2014, 10. 10. 2014, 8. 11. 2014 – jednání probíhají většinou současně s poradami ředitelů muzeí zřizovaných Olomouckým krajem. V roce 2014 se nepodařilo
svolat jednání sekce, zejména kvůli vytíženosti ředitelů
muzeí zřizovaných Olomouckým krajem (nové zásady řízení, změny v účetnictví atd.), stejně tak došlo ke změnám
ve vedení Pivovarského muzea v Hanušovicích a také ke
změně situace v Hranicích – od 1. 1. 2015 bylo Muzeum
a galerie v Hranicích zařazeno do nově vzniklé organizace „Městská kulturní zařízení Hranice“. Komunikace
probíhala přes e-mail a také na poradách ředitelů muzeí
Olomouckého kraje. Veškeré materiály i informace byly
členům sekce zasílány.

*

Zlínská krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Tomáš Vitásek, Muzeum regionu
Valašsko, p. o., datum volby: 3. 4. 2013
Členové výboru sekce: Ing. Jindřich Ondruš, Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; PhDr. Ivo
Frolec, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, PhDr. Antonín Sobek, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, datum
volby: 29. 11. 2012
Zasedání v roce 2014:
16. 4. 2014, Uherský Brod – změny v legislativě.
21. 10. 2014, Kroměříž – projednání změn, aktuální
situace.
Konferenční činnost orgánu AMG:
29. 10. 2014, Valašské Meziříčí – seminář na téma
Muzejní edukace v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí,
účast muzeí Zlínské krajské sekce AMG, který se setkal
s velkým ohlasem. Návrh programu a obsahu jednání:

*
*
*
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1. Uvést muzeum jako organizaci, která má rozvoj edukační činnosti jako jeden ze svých hlavních cílů. Zdůvodnění role muzea na poli edukace; využití sbírkových
předmětů; využití objektů; pracovní kolektiv specializovaných odborníků a pedagogických pracovníků.
2. Zhodnotit průběhy lektorských programů (LP) za
poslední roky, zhodnotit návštěvnost a úspěšnost
jednotlivých skupin a typů programů.
3. Seznámit účastníky s nabídkou a činností moderního
muzea jako etablované organizace hojně využívané
odbytovou skupinou (školami). Posun funkce a nabídky muzea směrem k užší spolupráci se školami, které
mohou postupně generovat velkou část návštěvnosti.
4. Vytváření nabídky programů školám, koncepce profilace palety nabídky LP, soutěží a doprovodných akcí
(např. příměstský tábor) školám. Přizpůsobení LP na
jednotlivé stupně MŠ, ZŠ a SŠ.
5. Oficiální akreditace muzeí na poli vzdělávání učitelů.
6. Propagace a marketing nabídky školám i učitelům.
7. Úskalí realizace edukační činnosti muzeí (zaměření
LP, nabídka LP, nízké platové ohodnocení pedagogických pracovníků, komplikace při docházce učitelů
na LP, konkurence obdobných zařízení, vstupné na
LP – nabídka LP zdarma).

Moravskoslezská krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Sylva Dvořáčková, Muzeum
Novojičínska, p. o., datum volby: 7. 12. 2012
Zasedání v roce 2014:
30. 4. 2014, Opava – Slezské zemské muzeum, organizace akce Slezská muzejní noc, diskuze na téma „dary
v muzeích – legislativa“.

*

KOMISE AMG
Komise archeologická
Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (individuální
člen AMG), datum volby: 2013
Členové výboru: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie
Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou), PhDr. Alena Humpolová (MZM, Brno); PhDr. Ondřej Chvojka (Jihočeské
muzeum, Č. Budějovice), PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc.
(tajemnice výboru, MZM, Brno), Mgr. Dana Menoušková
(Slovácké muzeum, Uherské Hradiště), Mgr. Milan Metlička (ZČM, Plzeň), doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. (MZM,
Brno), PhDr. Jarmila Valentová (NM, Praha), PhDr. Petr
Zavřel (Jihočeské muzeum, Č. Budějovice), Mgr. David
Zimola (Muzeum Vysočiny, Jihlava), datum volby: 2013
Počet členů komise: 45 institucí (82 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2014:
4.–6. 6. 2014, Stříbro – Městské muzeum, nové dohody oprávněných organizací s AV ČR o provádění archeologických výzkumů a příprava nového památkového zákona.

*
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Konferenční činnost orgánu AMG:
4.–6. 6. 2014, Stříbro – Městské muzeum, Nové dohody oprávněných organizací s Akademií věd ČR o provádění
archeologických výzkumů a příprava nového památkového
zákona: úvodní referát a diskuze k problematice, vzhledem
ke stupni aktuálnosti hlavně o druhém z obou námětů.

*

Komise botanická
Předseda komise: Mgr. Lukáš Krinke (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.), datum volby: 21. 5. 2013
Členové výboru: RNDr. Svatava Kubešová (Moravské
zemské muzeum), Mgr. Jiří Juřička (Muzeum Vysočiny
Jihlava), datum volby: 21. 5. 2013
Počet členů komise: 38 institucí (49 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2014:
3. 6. 2014, Varín u Žiliny, Slovensko – zvolení návrhové
komise, schválení programu zasedání, informace předsedy
komise o zasedáních Senátu AMG, o hospodaření komise
v letech 2013 a 2014 a o stavu členské základny. Plenární
zasedání pověřilo S. Kubešovou a J. Brabce organizací
podzimního semináře v Brně. Do přehledu návrhů byly
doplněny další návrhy na determinační semináře: K. Kabátová – leknín, D. R. Letz – rožec, P. Bureš – bahnička, M. Ducháček – kamyšník, J. Chrtek / J. Danihelka
– sveřep. Upřesnění plánu jarních seminářů komise na
léta 2015–2017 (2015 – Ostravsko, garant Zdenka
Rozbrojová; 2016 – Táborsko, garant Daniel Abazid;
2017 – Slovensko: Veľká Fatra, garant SNM v Martine
a SMOPaJ). Celková diskuze k plánu činnosti Botanické
komise AMG na období 2015 až 2017 a jeho schválení.
Konferenční činnost orgánu AMG:
3.–6. 6. 2014, Varín u Žiliny, Slovensko – Seminář
botaniků muzeí ČR a SR: každoroční terénní seminář
sestávající z odborných exkurzí a přednášek tentokrát
pořádaný na Slovensku se zaměřením na flóru a vegetaci
Malé Fatry a Žilinské kotliny. Seminář pořádalo Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
ve spolupráci s AMG, Správou NP Malá Fatra, Botanickou
záhradou Univerzity Komenského a s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR a Ministerstva životného prostredia SR. Exkurze byly vedeny RNDr. Annou Dobošovou
(Správa Národního parku Malá Fatra) a RNDr. Danou
Bernátovou (Botanická zahrada Univerzity Komenského).
Setkání se zúčastnilo 35 botaniků, z toho 22 z České
republiky a 13 ze Slovenska.
21.–22. 10. 2014, Brno – Podzimní determinační
seminář: tradiční podzimní seminář komise věnovaný determinacím se uskutečnil v prostorách Botanického oddělení Moravského zemského muzea. První den byl hlavním
tématem determinačně obtížný rod rožec – Cerastium.
Vedení určovací části semináře se ujal expert na danou
problematiku Jiří Danihelka z Ústavu botaniky a zoologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Svoji prezentaci doplnil demonstrací herbářových položek.

*

*

*

Program pokračoval až do pozdních odpoledních hodin
určovacím praktikem s možností determinace vlastních
herbářových položek donesených jednotlivými účastníky
semináře. Druhý den probíhal seminář ve stejném duchu.
Nejprve účastníci vyslechli prezentace ke dvěma rodům:
leknín – Nymphaea a kamyšník – Bolboschoenus, doplněné o demonstrace herbářovaných rostlin, pak následovala determinace vlastních materiálů. Vedení se ujali
Klára Kabátová z Oddělení taxonomie Botanického ústavu
Akademie věd České republiky v Průhonicích a Michal Ducháček z Botanického oddělení Přírodovědeckého muzea
Národního muzea v Praze.

Komise dějin umění
Předseda komise: PhDr. Jan Mohr, Severočeské muzeum
v Liberci, datum volby: 2011
Členové výboru komise: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum volby: 2011
Počet členů komise: 33 institucí (38 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2014:
15. 10. 2014, Hradec Králové – zaměření aktivit komise
v roce 2015 s důrazem na umělecké školství a muzejní
aktivity.
Konferenční činnost orgánu AMG:
5. 9. 2014, Hradec Králové – seminář k odbornému
školství uměleckého směru, odborné škole pro umělecké
zámečnictví v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Další činnost orgánu AMG:
15. 10. 2014, Hradec Králové – exkurze a prohlídka
výstavy „Řemeslo je umění“ v Muzeu východních Čech
v Hradci Králové.

*
*
*

Komise etnografická
Předsedkyně komise: PhDr. Romana Habartová (individuální člen), datum volby: 1. 11. 2011
Členové výboru komise: PhDr. Alena Kalinová (Moravské zemské muzeum Brno), Mgr. Jana Tichá (Valašské
muzeum v přírodě Rožnov p. Radhoštěm), PhDr. Ivana
Kubečková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy),
PhDr. Alexandra Zvonařová (Muzeum Jindřichohradecka),
datum volby: 1. 11. 2011
Počet členů komise: 46 institucí (95 zástupců), 7 individuálních členů
Zasedání v roce 2014:
23.–24. 4. 2014, Hlinsko – Seminář etnografické
komise uskutečněný v Souboru Lidových staveb Vysočina:
setkání bylo realizováno ve spolupráci s AMG a s finanční
podporou MK ČR.
První den– jednání v domě u Pickových č. p. 178
– přednesení referátů souvisejících se vznikem a naplňováním krajských seznamů nemateriálních statků tradiční
lidové kultury. V závěru bloku jednání definovalo tato
stanoviska:

*

Převažuje zkušenost, že vytváření krajských seznamů
nemateriálních jevů TLK determinuje, vedle odborných
hledisek, rovněž také politický zájem a preference na
daném krajském úřadě, takový přístup mohou pracovníci
regionálních pracovišť často jen obtížně vyřešit.
Metodologickým problémem při zápisu některých
jevů do seznamů nemateriálních statků se jeví určení
a následně vyjádření souhlasu tzv. nositelů jevů (jako
příklad uvedeno například trampské hnutí).
Vyjádřena byla také souhlasná podpora záměru zapisovat na krajské seznamy i takové významné jevy regionálního charakteru, jejichž existence může být v určitém
čase ohrožena a mohou v krajním případě i zaniknout,
neboť nelze s dostatečným výhledem definovat existenci
dalších nositelů a pokračovatelů. Bylo konstatováno, že
informace o takovém statku a jeho významu pro dané
území se zápisem na krajský seznam stává důležitým
signálem směrem k veřejnosti.
Závěrem byl vyzdvižen přínos seznamů nemateriálních
statků jako komunikačního prvku směrem k veřejnosti.
Poznávací aktivity: Prohlídka památkové rezervace Betlém Hlinsko; Expozice dřevěných hraček v TIC Hlinsko;
Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka.
Druhý den – jednání v domku č. p. 362 – masopustní
expozice – přednesení referátů věnovaných problematice
dokumentace lidové kultury a zkušenostem s identifikací
a prezentací lidové kultury. Poznávací aktivity: Lesní židovský hřbitov – Dřevíkov, prohlídka expozičního celku
Veselý Kopec.
21.–22. 10. 2014, Uherské Hradiště – Seminář EK
AMG ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti: pracovní setkání 40 etnografů z celé ČR bylo realizováno
ve spolupráci s AMG a s finanční podporou Ministerstva
kultury ČR. Seminář respektoval avizovaný program a byl
sestaven do dvou bloků tematicky členěných na jednotlivé
kategorie. První kategorie příspěvků byla rozčleněna do
boků: Sbírky muzejní povahy, Muzejně pedagogická praxe,
Akviziční činnosti muzeí, Výstupy pověřených pracovišť
MK ČR, spolupráce s UNESCO.
Ediční činnost orgánu AMG:
Za rok 2014 byla dokončena XIII. část Pojmosloví
etnografických sbírek (stále pouze v el. verzi): 1. část –
vinařství, vinohradnictví, zpracoval Ing. Vilém Křeček,
ředitel NZM Valtice (soubor 53 podrobně zpracovaných
hesel, včetně 53 dokumentačních perokreseb, které pořídil
ing. Miroslav Čeněk; 2. část – rybářství, rybolov, zpracoval
Ing. Miroslav Čeněk, kurátor z NZM Ohrada, Hluboká nad
Vltavou (40 velmi podrobně zpracovaných hesel, včetně
43 dokumentačních perokreseb).
Konferenční činnost orgánu AMG:
10.–11. 6. 2014, Brno – Textil v muzeu: spolupráce
na pořádání konference – proběhla pod záštitou Komise
konzervátorů-restaurátorů AMG a Etnografické komise
AMG v Technickém muzeu v Brně (10. jubilejní ročník měl
téma Stejnokroje, vlajky a prapory). Sborník z konference
se připravuje.

*

*

*
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Komise geologická

Komise knihovnická

Předsedkyně komise: RNDr. Blanka Šreinová (Národní
muzeum), datum volby: 27. 5. 2014
Členové výboru komise: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.
(Moravské zemské muzeum, místopředseda), Mgr. Petra
Burdová (Národní muzeum) datum volby: 27. 5. 2014
Počet členů komise: 18 institucí (34 zástupců)
Zasedání v roce 2014:
27. 5. 2014, Vyžlovka – jednání v Hotelu Praha; informace o dění v AMG, informace a diskuze o nových zákonech v muzejnictví. Diskuze o způsobech evidence sbírek,
ošetřování a ukládání předmětů, o mezirezortních půjčkách, práci s veřejností apod. Dále proběhlo hlasování
o pozicích v Geologické komisi AMG, jehož výsledkem
bylo potvrzení stávajícího složení.
Ediční činnost orgánu AMG:
Halaš J., Králová J.: Exkurzní průvodce 2014, vydalo
Muzeum Říčany a České muzeum stříbra Kutná Hora ve
spolupráci s AMG a Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. při
příležitosti konání Semináře geologů muzeí České a Slovenské republiky pořádaného ve dnech 26.–30. 5. 2014.
Publikace ve stručnosti zaznamenává charakteristiku exkurzních lokalit s kontextem geologického vývoje vybraných míst v širším okolí Říčan a Kutné Hory.
Konferenční činnost orgánu AMG:
26.–30. 5. 2014, Vyžlovka, Říčansko, Kutnohorsko –
seminář byl strukturován do pěti dní:
První den den byli účastníci seznámeni s geologií
oblasti a byly předneseny příspěvky o činnosti muzeí
(Múzeum Spiša, Východočeské muzeum Pardubice) se
zaměřením na práci s veřejností. Druhý den byly navštíveny
exkurzní lokality v širším okolí Říčan. Ve večerních hodinách proběhlo zasedání Geologické komise AMG (viz výše
– zasedání v roce 2014), byly předneseny dva odborné
příspěvky s paleontologickou a geologickou tematikou.
Třetí den bylo navštíveno České muzeum stříbra včetně návštěvy středověkého důlního díla „Osel“, Chrám
sv. Barbory v Kutné Hoře a lokalita Kaňk v blízkém okolí
Kutné Hory. Večer byly předneseny příspěvky s geologickou a prezentační tematikou. Čtvrtý den byly navštíveny
exkurzní lokality v širším okolí Kutné Hory a pátý den se
konala pěší exkurze do Louňovic a na Voděradské bučiny,
seminář byl zakončen v odpoledních hodinách.
Všechny plánované aktivity byly v průběhu semináře
beze zbytku splněny. Organizátoři – Muzeum Říčany,
zastoupené Jakubem Halašem, a České muzeum stříbra
v Kutné Hoře, zastoupené Janou Královou, odvedli precizní práci.
Několikadenní seminář, pořádaný jednou do roka,
skýtá nejlepší možnost přednášek i oponentury vybraných
koncepčních problémů, uvedení všech novinek (vzdělávání
a školení) do povědomí odborníků, sdružených v rámci
komise. Vzájemné seznámení s výzkumnými projekty včetně jejich výsledků, diskuze nad výstavními tématy včetně
možností mezirezortních výměn atd. vede k rozsáhlé mezi-muzejní spolupráci v různých úrovních.

Předsedkyně komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
(Muzeum Jindřichohradecka), datum volby: 3. 9. 2013
Členové výboru komise: Mgr. Alena Petruželková (Památník národního písemnictví, místopředsedkyně), Mgr. Iveta
Mátlová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, tajemnice), Bc. Šárka Bláhová (Uměleckoprůmyslové museum
v Praze), Mgr. Jiří David (Muzeum Brněnska), Eva Entlerová, BBus (Hons) (České muzeum stříbra), Bc. Jana
Fridrichová (Vlastivědné muzeum a galerie v České
Lípě), PhDr. Martina Horáková (Národní galerie v Praze), Mgr. Dana Hradilová (Muzeum Českého krasu Beroun), Mgr. Lucie Chrástová (Národní technické muzeum),
PhDr. Božena Kabelíková (Muzeum Vysočiny v Třebíči),
PhDr. Jarmila Kučerová (Národní muzeum), Vladimíra
Lichovníková (individuální člen AMG), PhDr. Judita Matějová (Moravská galerie v Brně), PhDr. Jana Michlová
(Regionální muzeum Teplice), Iva Nývltová (Muzeum
východních Čech Hradec Králové), Jarmila Okrouhlíková,
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Mgr. Helena
Stejskalová (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích),
Mgr. Renáta Tetřevová (Východočeské muzeum v Pardubicích), Hana Tupá (Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici), Yvetta Viktoříková (Muzeum Karlovy
Vary), datum volby: 3. 9. 2013
Počet členů komise: 66 institucí (118 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2014:
3. 3. 2014, Praha – jednání v Národním muzeu, příprava 38. semináře v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek (odborný
program), Týden knihoven (6.–12. 10. 2014), 18. ročník
celostátní akce – společné téma Velká válka – 100. výročí
začátku 1. světové války, kontaktování pořadatele 39. semináře v Moravské galerii v Brně, seminář pro členy výboru
k Centrálnímu portálu knihoven.
9. 6. 2014, Praha – jednání v Uměleckoprůmyslovém
museu v Praze, organizace přihlášek na seminář do Muzea
Beskyd, virtuální výstava na portálu Europeana, příprava
podkladů k vytvoření žádosti o grant na AMG pro pořádání
semináře v roce 2015 v Moravské galerii Brno.
21. 11. 2014, Pardubice – jednání ve Východočeském
muzeu v Pardubicích, příprava 39. semináře v Moravské
galerii v Brně, aktualizace členské základny a www stránek
komise, návštěva a podpora veletrhu Zámek plný knih.
Ediční činnost orgánu AMG:
Na webových stránkách Knihovnické komise AMG jsou
přístupny všechny aktuální materiály komise, aktualizovaný
seznam členů, příspěvky ze seminářů, adresář muzejních
knihoven, zápisy ze schůzek výkonného výboru, knihovnické odkazy, fotogalerie, publikační činnost o muzejních
knihovnách, webové stránky jsou obohaceny také o 4 bannery o činnosti muzejních knihoven v ČR.
Konferenční činnost orgánu AMG:
2.–4. 9. 2014, Frýdek-Místek – 38. seminář knihovníků
muzeí a galerií v Muzeu Beskyd: semináře se zúčastnilo
93 knihovníků muzeí a galerií, odborníků z dalších typů
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knihoven a jejich příznivců z celkem 53 institucí. Po úvodních slovech přednesli členové výboru zprávy o činnosti
muzejních knihoven ve svých regionech a předsedkyně
komise podala zprávu o činnosti komise v uplynulém období. Zprávu schválila valná hromada hlasováním. Blok Historické knižní fondy obsahoval celkem šest příspěvků. Ve
středu 3. 9. 2014 začínal program prezentacemi sponzorů
semináře. Blok Katalogizace a předmětové zpracování
zahájila PhDr. Jarmila Okrouhlíková z Uměleckoprůmyslového musea. Velká pozornost byla věnována nutnosti
přechodu na formát MARC 21 a zavádění nových pravidel
katalogizace RDA. Středeční odpolední program byl věnován bloku Marketing v knihovnách. Závěrečný workshop
k tématu Služby v muzejních knihovnách moderovala
Mgr. A. Hradilová z Muzea Českého krasu v Berouně.
Další činnost orgánu AMG:
18. Týden knihoven – jedním z cílů akce, která proběhl
ve dnech 6.–12. 10. 2014, bylo představit činnost knihoven muzeí a galerií. Téma bylo sjednoceno s celomuzejní
kampaní AMG Muzea a 20. století. Komise připravila
seriál o knihovnách muzeí a galerií do měsíčníku Čtenář
a aktivovala své členy, aby v rámci Týdne knihoven připravili akce do zmíněné celorepublikové kampaně. Celkem
30 knihoven muzeí a galerií připravilo pestrou nabídku
workshopů či dílen pro školy, besed pro veřejnost s pamětníky či sběrateli památek na 1. světovou válku, výstavy
a další akce. Kromě aktivit jednotlivých knihoven byla připravena k 100. výročí od začátku 1. světové války společná
prezentace knižních dokladů k publikační činnosti našich
legionářů, kteří působili na zahraničních frontách a dalších
speciálních dokumentů – map, pohlednic, fotografií a plakátů. Výstava ze sbírek muzejních knihoven pod názvem
„Co se vydávalo a četlo na bojištích 1. světové války“
byla připravena místopředsedkyní komise Mgr. Alenou
Petruželkovou a prezentována na hlavní stránce eSbírek.
Spolupráce se SKIP – tradičně výborná spolupráce
s profesní organizací SKIP byla věnována především
18. Týdnu knihoven a jeho medializaci.
Spolupráce s ÚKR – spolupráce komise prostřednictvím
jejích členů – dr. Richtera, dr. Sekery.
Účast v oborových bránách – pokračující projekt Jednotné oborové brány ART, na níž se podílí řada velkých
muzejních knihoven.
Souborný katalog – do katalogu přispívá celkem 340
knihoven, z toho 42 muzejních knihoven (13 % všech
účastníků) a další účast testují, celkem dodaly muzejní
knihovny do SK 564 486 záznamů, z toho je vysoké
procento naprosto unikátních záznamů (tj. záznamů knih,
které se v jiných knihovnách nenacházejí), v adresáři
knihoven a informačních institucí (báze ADR) je 132
knihoven muzeí a galerií.
Grantové projekty VISK – muzejní a galerijní knihovny
využívají grantové programy MK ČR, zástupci knihoven jsou
členy grantových komisí a dalších poradních orgánů MK
ČR. Řada muzejních knihoven realizuje přechod z knihovnického formátu UNIMARC na MARC 21 prostřednictvím
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grantů VISK 3. Probíhá příprava na využívání nových
pravidel popisu RDA. Úvodní školení plánuje komise na
září 2015.
Propagace práce komise a muzejních knihoven – práce komise byla propagována prostřednictvím 18. Týdne
knihoven, seriálem o muzejních knihovnách, a tradičně na
stránkách časopisů Čtenář, Věstník AMG, Ikaros, Duha
a BIBLIO.
Elektronická konference muzejních knihovníků KOMIG
se rozšířila o nové členy.
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Komise konzervátorů-restaurátorů
Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum
v Brně), datum volby: 9. 9. 2014
Členové výboru komise: Ing. Dušan Perlík (Středočeské
muzeum v Roztokách u Prahy, místopředseda), Ing. Alena
Selucká (Technické muzeum v Brně, tajemnice), Mgr.
Dana Modráčková (Regionální muzeum v Chrudimi),
doc. ak. mal. Petr Kuthan (Národní galerie); Krajské sekce:
Jihočeská – Jiří Kloboučník (Prácheňské muzeum v Písku), Jihomoravská – Alena Komendová (Jihomoravské
muzeum ve Znojmě), Karlovarská – Dušan Vančura (Muzeum Cheb), Vysočina – Mgr. Jaroslav Bašta (Muzeum
Vysočiny Třebíč), Liberecká – Miloš Pecka (Severočeské
muzeum v Liberci), Moravskoslezská a Olomoucká –
Mgr. Markéta Šimčíková, Pardubická a Královehradecká
– Mgr. Dana Modráčková (Regionální muzeum v Chrudimi), Praha – Ing. Jana Kadeřábková (Národní muzeum),
Plzeňská – Bc. Eva Podzemná (Západočeské muzeum
v Plzni), Středočeská – Aranka Součková Daňková (Polabské muzeum), Zlínská – Dis. Ondřej Mour (Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti), datum volby: 9. 9. 2014
Počet členů komise: 74 institucí (259 zástupců), 23
individuálních členů, 2 čestní
Zasedání v roce 2014:
12. 2. 2014, Brno – Zasedání Rady a výboru Komise
v Technickém muzeu v Brně. Program: informace o dění
v AMG dle NOZ (přeregistrace na zapsaný spolek), postupné zpracování vstupní analýzy vývoje personálního
obsazení ko-re sb. předmětů v muzejních institucích jednotlivých krajů, časopis Fórum nebyl zařazen do seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, příprava
konference Ústí nad Labem (organizace, příspěvky do
časopisu Fórum a jeho vydání, příprava voleb), revize
členské základny, aktualizace webových stránek a adresáře (aktualizace je prováděna každé 3 měsíce), činnost
sekcí, na nekvalitní práci ko-re s licencí si písemnou formou stěžovat na Památkovou inspekci, činnost pracovní
skupiny textil a kovy, Český výbor ICOM připravuje vydání
aktualizovaného Etického kodexu, jehož součástí bude
i Dokument k profesi ko-re, spolupráce na vydání nové
podoby Kolečka první pomoci a záchranných prací.
8. 9. 2014, Ústí nad Labem – Zasedání Rady a výboru
Komise v Městské muzeu v Ústí nad Labem: program:
informace z AMG (připomínkování nového památkového
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zákona), shrnutí a dopracování prvních výsledků analýzy
vývoje personálního obsazení oboru ko-re na území ČR,
informace od krajských zástupců a pracovních skupin,
příprava semináře Výzdobné techniky II, webové stránky,
příprava voleb, informace o podání nové přihlášky o zařazení časopisu Fórum do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů, revize a přijímání nových členů (za
každého nového člena se navyšuje poplatek v E.C.C.O).
9. 9. 2014, Ústí nad Labem – Plenární zasedání Komise: Zpráva o činnosti Komise ko-re za období 2011–2014,
volby dle Volebního a Jednacího řádu (výsledky u výboru).
18. 12. 2014, Praha – Zasedání Rady a výboru Komise
v Národním technickém muzeu: informace k iniciativě
vybraných restaurátorů ČR (Asociace restaurátorů) podporujících vznik České komory restaurátorů (http://www.
ckr.g6.cz), přehled obecných pravidel pro výkon povolání
ko-re je dle platné legislativy ČR regulovanou činností,
tj. Živnostenský zákon, Zákon o památkové péči – licence,
posouzení odborné kvalifikace veřejnoprávním zaměstnavatelem. Zavedení komory pro oblast ko-re s přeneseným
výkonem státní správa znamená změnu Zákona o uznávání
odborných kvalifikací č. 18/2004. Takto definovaná komora rest. existuje pouze ve Slovenské republice, v ostatních
zemích EU je výkon profese rest. dán pouze požadovaným
vzděláním. Ze strany MK ČR nejsou oficiální informace,
že by návrh nového památkového zákona zřízení komory
reflektoval. Uveřejňované informace Asociace restaurátorů (viz webové stánky) jsou neucelené a povrchní, bez
bližších informací vyvolávajících řadu dohadů, hlavně
o šíři rozhodovacích pravomocí komory. Bohužel nebyla vyvolána dostatečná mezioborová diskuze zvláště ve
vztahu ke Komisi ko-re, v jejímž výboru jako člen zasedá
doc. Petr Kuthan, který je zároveň předsedou Asociace
restaurátorů. Ten slíbil přizvání předsedy Komise ko-re na
plánovanou pracovní schůzku do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
Informace o zařazení časopisu Fórum na Seznam
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v České republice, vydání kol. monografie Výzdobné techniky kovů I, a Kolečka první pomoci a záchranných prací,
podání návrhu na Senát AMG o schválení upravení přihlášky ke členství v Komisi ko-re o znění, že člen se zavazuje
se seznámit a uplatňovat Dokument o profesi ko-re ve své
profesní praxi, aktualizace webových stránek.
Během roku 2014 se předseda Komise účastnil zasedání Senátu AMG, byly průběžně zabezpečovány tradiční
činnosti spojené s fungováním jednotlivých krajských
sekcí, aktualizace a přijímání nových členů, aktualizace
a úprava www stránek, podání informací o činnosti mezinárodní organizace E.C.C.O, činnost pracovních skupin,
sledování související legislativy, zabezpečení konference
konzervátorů-restaurátorů v Ústí nad Labem a konference Textil v muzeu v Brně, přípravy plenárního zasedání. V rámci tvorby Národní soustavy povolání a Národní
soustavy kvalifikací nebyla Komise opětovně jako v roce
předchozím kontaktována.
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Ediční činnost orgánu AMG:
Fórum pro konzervátory-restaurátory 2014, Technické
muzeum v Brně, 2013, ISBN 978-80-87896-08-2, ISSN
1805-0050, 145 str., 450 ks. Odborné recenzované
periodikum vydávaného Metodickým centrem konzervace
Technického muzea v Brně, ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Byla podána žádost o zařazení
Fóra do citační a abstraktové databáze SCOPUS.
Textil v muzeu – reflexe války v textilu a oděvu 2014,
Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-8789613-6, ISSN 1804-1752, str. 84, 300 ks. Odborné recenzované periodikum vydávané TMB a odbornými Komisemi
AMG. Na konci roku byly výše jmenované časopisy zařazeny na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice, oponované příspěvky lze
tedy zařadit mezi výstupy dle metodiky Rady pro VaVaI.
Výzdobné techniky kovů I, Technické muzeum v Brně
MCK + pracovní skupina Kovy Komise KR AMG, Brno
2014, ISBN 978-80-87896-10-5, 126 str.
Konferenční činnost orgánu AMG:
9.–11. 9. 2014, Ústí nad Labem – Metodické centrum
konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci
s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG uspořádalo další
ročník konference. Role hostitelské instituce se tentokrát
ujalo Muzeum města v Ústí nad Labem a Pedagogická
fakulta UJEP. Počet přihlášených účastníků dosáhl více
než 220 osob, představeno bylo více jak 20 příspěvků a 16
posterových prezentací. Témata příspěvků byla zaměřena
na výsledky materiálových a technologických průzkumů,
konzervátorsko-restaurátorských zásahů a výzkumu v oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. S většinou příspěvků se lze podrobně seznámit v rámci recenzovaného
periodika Fórum pro konzervátory-restaurátory 2014.
Další činnost orgánu AMG:
V roce 2014 opět aktivně pracovaly dvě pracovní skupiny,
a to Kovová a Textilní. Na plenárním zasedání v Ústí nad
Labem vznikla nová pracovní skupina Plasty.
Pracovní skupina Kovy – vedoucí Ing. Dušan Perlík
(Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy). Hlavním bodem činnosti pracovní skupiny v roce 2014 bylo pořádání
(ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně) semináře Výzdobné techniky I,
který se uskutečnil dne 28. 5. 2014 v TMB. Semináře se
zúčastnilo téměř 50 účastníků z různých muzeí a vysokých
škol. Prezentováno bylo 10 odborných příspěvků na téma
historie vývoje vybraných výzdobných technik na kovových
sbírkových předmětech, jejich průzkum, identifikace a konzervování-restaurování. V rámci diskuze byly prezentované
příspěvky dále doplňovány a oponovány – na jejich základě
vznikla též odborná monografie (viz ed. činnost).
Pracovní skupina Textil – Hana Tefal Juranek, M.A. (individuální člen AMG, vedoucí), Ing. Jindřiška Drozenová
(Muzeum Hlavního města Prahy, tajemnice), PhDr. Petra
Mertová Ph.D. (místopředsedkyně). Pracovní skupina
i v roce 2014 připravila pro své členy řadu odborných
akcí: červen 2014, Brno – Konference Textil v muzeu;
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září 2014, Ústí nad Labem – Konference konzervátorů
a restaurátorů; říjen 2014, Zlín – konference Obuv v historii; 22. 10. 2014, Muzeum hl. m. Prahy, zámecký areál
Ctěnice: M. Lehmannová – komentovaná prohlídka expozice „Řemesla v pořádku“, L. Radoňová – Restaurování
cechovních praporů, korouhví a pohřebních štítů, P. Kadlec
– Restaurování korouhve řezníků, B. Korbelová – Restaurování smutečního praporu, A. Prajzlerová – Problémy s výrobou replik korouhví; 26. 11. 2014, UPM, Obecní dům:
E. Uchalová – komentovaná prohlídka výstavy „Secese“,
A. Samohýlová – Restaurování šatů a klobouků, J. Svobodová – Restaurování secesních šatů s plisováním a šatů
empírového střihu, T. Hlinková (Ševčíková) – Aranžování
oděvů a oděvních doplňků, P. Matějovičová – Secesní
šperk; 2. 12. 2014, UPM: K. Hlaváčková – komentovaná
prohlídka k výstavě „Vně a uvnitř. Móda a umělá vlákna
2. poloviny 20. století“. Pracovní skupina i nadále úspěšně
spolupracovala s Etnografickou komisí AMG, jejíž některé
členky jsou v redakční radě sborníku Textil v muzeu.

Komise muzeologická
Předseda komise: PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (Katedra
UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, FF MU Brno),
datum volby: 3. 11. 2014
Členové výboru komise: Mgr. Petr Nekuža (I. místopředseda, Technické muzeum v Brně), Mgr. Žaneta Marešová
(II. místopředsedkyně, Muzeum Škoda Mladá Boleslav),
Mgr. Václav Rutar (Národní technické muzeum Praha),
Mgr. Pavel Holman (oddělení muzeologie, FF MU Brno),
datum volby: 10. 1. 2013
Počet členů komise: 22 institucí (27 zástupců), 4 individuální členové, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2014:
3. 11. 2014, Brno – Technické muzeum v Brně: Plenární zasedání a diskusní fórum – volba předsedy, informace
o dění v oboru (konference, literatura), zpráva o činnosti
výboru, změny v členské základně.
Ediční činnost orgánu AMG:
Muzea a sociálně znevýhodnění – vydání sborníku příspěvků ze semináře. Sborník ze semináře 19.–20. 6. 2013,
Hodonín : Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2014, ISBN:
978-80-87375-08-2. Seminář zaměřil svůj tematický
rámec na oblast sociálně znevýhodněných osob či skupin,
jejich specifických potřeb a na možnosti muzeí směrem
k této skupině návštěvníků. Reflexi zvoleného tématu lze
sledovat v několika různých úrovních – muzea a sociální
inkluze, orientace muzea na rodinné návštěvy a na menšiny, muzeum jako komunitní centrum, orientace muzea
směrem k typickým skupinám sociálně znevýhodněných.
Sborník obsahuje třináct textů od devatenácti autorů.
Dana Veselská (ed.): Akviziční a de-akviziční činnost
muzeí a galerií. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2014,
108 str. ISBN: 978-80-87366-44-8. Cena: 100 Kč.
Sborník z pracovního semináře Akcese a de-akcese muzejních sbírek obsahuje celkem 8 příspěvků pokrývajících
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široké spektrum otázek souvisejících s akviziční a deakviziční činností muzeí a galerií. Sborník je recenzovaný, na
vydání publikace (opatřené anglickými resumé jednotlivých příspěvků) se kromě AMG podílel také ČV ICOM.
Konferenční činnost orgánu AMG:
20. 6. 2014, Praha – ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze uspořádala komise pracovní seminář Akviziční
a de-akviziční činnost muzeí a galerií v Židovském muzeu
v Praze, který se setkal s nebývalým zájmem nejen muzejní
obce, ale i studentů a laiků, protože otázka tvorby sbírky
je dnes zásadním bodem sběratelské činnosti každého
muzea či sběratele, a jejich zodpovědné naplňování patří
k obvyklému profesnímu standardu oboru. Setkání se zúčastnilo 43 účastníků, z nichž 9 předneslo příspěvky nebo
prezentace, mezi kterými nechyběla také řada příkladů
z praxe. Pro účastníky semináře byla rovněž uspořádána
komentovaná prohlídka výstavy „Příběh pokračuje: Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994–2014“.
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Komise muzejních historiků
Předseda komise: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města
Ústí nad Labem, datum volby: 29. 11. 2006
Členové výboru komise: PhDr. Stanislav Slavík (místopředseda, Národní muzeum), Bc. Josef Kremla (jednatel,
České muzeum stříbra v Kutné Hoře), PhDr. Drahomíra Nováková (Městské muzeum a knihovna Čáslav), Mgr. Václav
Trantina (Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna),
datum volby: 29. 11. 2006
Počet členů komise: 20 institucí (28 zástupců)
Zasedání v roce 2014:
11. 12. 2014, Ústí nad Labem – informace o aktuálních
problémech a jejich řešení v oblasti odborné práce s muzejními historickými sbírkami (prezentace, digitalizace,
tvorba on-line katalogů, virtuální výstavy, elektronické publikace, legislativa), sdílení zkušeností, informace z AMG.
Konferenční činnost orgánu AMG:
11. 12. 2014, Ústí nad Labem – dokumentace současnosti a historie 20. století, metodologie orální historie
a dokumentace historické paměti ve veřejném prostoru,
diskuze na daná témata.
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Komise numismatiků
Předseda komise: PhDr. Luboš Polanský (Národní muzeum), datum volby: 11. 10. 2012
Členové výboru komise: PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (NM,
tajemník), PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D. (NM, místopředseda), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Muzeum východních
Čech v Hradci Králové), PhDr. Dagmar Grossmannová,
Ph.D. (MZM), datum volby: 11. 10. 2012
Počet členů komise: 19 institucí (28 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2014:
11. 9. 2014, Bechyně – Plenární zasedání proběhlo
v rámci mezinárodní vědecké numismatické konference

*
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Nálezy mincí IV. S ohledem na téma konference – mincovní nálezy – se zasedání zúčastnili také externí hosté.
Byla přednesena zpráva o činnosti komise AMG za rok
2013 – NK AMG se daří dlouhodobě pozitivně působit
na jednotlivá muzejní pracoviště jak metodicky, tak i prostřednictvím oborových časopisů (Numismatický sborník,
Numismatické listy a Folia Numismatica); i v menších muzeích dochází k postupnému zpracování numismatických
sbírkových fondů, na čemž má nemalou zásluhu také pravidelné setkávání odborných pracovníků v rámci NK AMG.
Jádrem jednání byla diskuze o metodice vzniku nového
svazku regestu nálezů mincí z českých zemí – svazek V,
metodice zpracování nálezů a problematika dokumentace
a uložení numismatického materiálu v muzejních sbírkách. Byl přednesen příspěvek J. Militkého na téma „Nové
poznatky ke keltskému mincovnictví v českých zemích“.
V diskuzi byla řešena především problematika nálezů mincí
pomocí detektorů kovů. Zasedání se zúčastnilo 12 členů
Komise a 22 hostů.
Konferenční činnost orgánu AMG:
10.–13. 9. 2014, Bechyně – mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí IV – Procesy monetarizace
u keltských, germánských a raně středověkých komunit
a jejich odraz v mincovních nálezech. NK AMG byla
spoluorganizátorem této konference a její členové v rámci
ní přednesli několik příspěvků. Konference byla uspořádána ve spolupráci s Centrem medievistických studií AV
ČR a UK, Archeologickým ústavem AV ČR, Národním
muzeem a městem Bechyně. 26 referátů přednášejících
z 5 zemí – ČR, Polska, SR, Rakouska a Německa na různorodá témata nálezů mincí. O konferenci více ve zprávě
v Numismatických listech (L. Polanský).
Ediční činnost orgánu AMG:
Luboš Polanský (ed.): Mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí IV. Procesy monetarizace u keltských,
germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz
v mincovních nálezech, 10.–13. 9. 2014 Bechyně, Numismatické listy 69, 2014. ISSN 0029-6074.
Další činnost orgánu AMG:
Řádní členové komise v počtu 12 numismatiků se zúčastnili exkurze organizované paralelně s mezinárodní vědeckou numismatickou konferencí Nálezy mincí IV (mohyly
v Polesí-Hemery, klášter Milevsko, vrch Burkovák).

*

*

Komise pro bezpečnost v muzeích
Předseda komise: Ing. Rudolf Pohl (Národní muzeum),
datum volby: 31. 10. 2012
Členové výboru komise: PhDr. Kateřina Tlachová (místopředsedkyně), Ing. Pavel Jirásek (tajemník), datum
volby: 31. 10. 2012
Počet členů komise: 12 institucí (14 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2014:
17. 12. 2014, Praha – Národní muzeum: Členská
schůze komise a workshop k probíhajícím projektům

*
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výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti sbírek a movitého
kulturního dědictví. Přijetí nových členů, zpráva o činnosti
komise za rok 2014, Plán činnosti komise na rok 2015.
Příprava semináře v roce 2015 v TMB – jedna z částí
mezinárodního česko-slovenského semináře o podpoře
po požáru na zámku Krásná Horka.
Konferenční činnost orgánu AMG:
17. 12. 2014, Praha – Národní muzeum: Jednodenní
workshop k probíhajícím projektům výzkumu a vývoje
v oblasti bezpečnosti sbírek a movitého kulturního dědictví.
Proběhly dvě prezentace s následnou diskuzí, o Metodice
a databázi požární ochrany památkových objektů a Metodice uchovávání předmětů kulturní povahy-optimalizaci
podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti. Bylo
schváleno sestavení oddílu www stránek komise, kam
budou přednášky a publikace členů komise umisťovány.
Další činnost orgánu AMG:
V průběhu roku 2014 jednotliví členové Komise spolupracovali na projektech k zabezpečení 8 institucí a poskytovali metodickou pomoc regionálním a městským muzeím.

*

Komise pro lidové stavitelství
Předseda komise: PhDr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm); Mgr. Luboš
Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech); PhDr. Radim
Urbánek (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)
Počet členů komise: 22 institucí (25 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2014:
Komise se v roce 2014 nesešla.

Komise pro militaria
Předseda komise: PhDr. Ladislav Čepička (Vimperské
zámecké muzeum)
Členové výboru komise: Vlastimil Schildberger (místopředseda, Moravské zemské muzeum); Mgr. Petr Obšusta
(tajemník, Muzeum Vysočiny v Třebíči)
Počet členů komise: 8 institucí (8 zástupců)
Zasedání v roce 2014:
Komise se v roce 2014 nesešla.

Komise pro muzejní management
Předsedkyně komise: PhDr. Helena Koenigsmarková
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum volby:
24. 11. 2011
Členové výboru komise: PhDr. Hana Dvořáková (místopředsedkyně, Moravské zemské muzeum), PhDr. Zuzana
Strnadová (Muzeum hlavního města Prahy), PhDr. Michal
Babík (Regionální muzeum a galerie v Jičíně), PhDr. Lucie
Zadražilová (tajemnice, Uměleckoprůmyslové museum
v Praze), datum volby: 24. 11. 2011

Počet členů komise: 27 institucí (32 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2014:
Výbor komise se sešel v roce 2014 čtyřikrát, a to nad
tématy pro workshop a další agendou vždy u příležitosti
společných akcí institucí či AMG. Jedno setkání bylo
věnováno dalším volbám v roce 2015, nutnost náhrady
tajemnice, která odešla na mateřskou dovolenou.
Konferenční činnost orgánu AMG:
4. 12. 2015, Praha – seminář O bezpečnosti a prevenci
muzejních sbírek byl připraven pro zasedání plenární schůze členů Komise muzejního managementu AMG. Místo
konání bylo zajištěno v Národním muzeu – Náprstkově
muzeu, resp. muzejní knihovně. Na téma „Vandalismus
a muzea“ promluvil Ing. Pavel Jirásek z Komise pro muzejní
bezpečnost AMG. Semináře se zúčastnilo cca 20 členů
komise a hostů.
Další činnost orgánu AMG:
Výbor se zabýval přípravou programu na rok 2015, kdy by
chtěl valnou hromadu spojit s některou tematicky související konferencí či setkáním AMG.

odborného workshopu zaštítila předsedkyně komise
(ve spolupráci s doc. PaeDr. Janem Slavíkem, CSc.).
15.–16. 9. 2014, Ostrava – Komise uspořádala seminář s názvem Muzejní edukace v přírodovědných expozicích a na industriálních památkách. Seminář měl hlavně
prezentovat specifika přírodovědných expozic a industriálních památek a edukační práci s návštěvníkem v těchto
prostředích. Teoretická část akce byla doplněna o praktické
ukázky aktivit.
Další činnost orgánu AMG:
Někteří členové výboru komise se podílejí jako vyučující
na kurzech muzejní pedagogiky, který pořádá Metodické
centrum muzejní pedagogiky při MZM, jiní odborně působí
na akademických pracovištích, kde se podílí na publikační
činnosti a výzkumu z oblasti muzejní pedagogiky. V druhé
polovině roku byl zpracován, a plenárním zasedáním komise schválen, dokument Strategie činnosti výboru, platný
v aktuálním volebním období s výhledem i na další roky.

Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku

Předseda komise: Mgr. Jiří Mitáček, PhD. (Moravské
zemské muzeum), datum volby: 11. 10. 2013
Členové výboru komise: PhDr. Blanka Rašticová (místopředsedkyně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), PhDr. Naďa Urbánková (Technické muzeum Brno),
Mgr. Ilona Pavelková (Muzeum Těšínska), Mgr. Jarmila
Klímová (Muzeum Komenského v Přerově), PhDr. Miroslava Kvášová (Muzeum Vysočiny Pelhřimov), Mgr. Miroslava
Štýbrová (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně), datum
volby: 11. 10. 2013
Počet členů komise: 45 institucí (121 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2014:
28. 5. 2014, Zlín – I. Jarní zasedání v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, program: aktuální informace
z orgánů AMG; příprava dvoudenního semináře v Novém
Jičíně (program: Velká válka a další významná výročí roku
v práci muzejního historika, specializovaná muzea a jejich
sbírky, digitalizace sbírkových fondů); náměty na podzimní seminář roku 2015; co nás trápí, s čím potřebujeme
poradit: workshop; prohlídka expozic a výstav.
1.–3. 10. 2014, Nový Jičín – II. Podzimní zasedání
v rámci odborného semináře, pořádaného v Muzeu Novojičínska v Novém Jičíně, program: aktuální informace
z orgánů AMG; výroční zpráva o činnosti komise; návrh
plánu činnosti; projednání přihlášek nových členů komise.
8. 12. 2014, Olomouc – III. Zimní zasedání ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, program: aktuální informace
z orgánů AMG; příprava dvoudenního semináře v Třebíči
– dopracovávání programových návrhů: Archivy a muzea
(problematika archivního zákona ve vztahu k muzejním
sbírkám atd.), Druhá světová válka – pomníky a památníky 2. odboje; co nás trápí, s čím potřebujeme poradit:
workshop; prohlídka expozic a výstav.

*

Předsedkyně komise: Mgr. Kateřina Tomešková (Muzeum
Komenského v Přerově), datum volby: 18. 11. 2013
Členové výboru komise: Mgr. Klára Smolíková (místopředsedkyně, individuální členka AMG), Mgr. Pavel
Holman (tajemník, Ústav archeologie a muzeologie MU),
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (Ústav archeologie a muzeologie MU), Mgr. Silvie Čermáková (Muzeum Vysočiny
v Jihlavě), datum volby: 18. 11. 2013
Počet členů komise: 43 institucí (73 zástupců), 6 individuálních členů
Zasedání v roce 2014:
10.–11. 2. 2014, Ostrava – příprava odborného semináře v září 2014 v Ostravě. Ve stejném čase proběhly
taktéž další úpravy webových stránek Komise.
4. 6. 2014, Uherský Brod – zasedání výboru k semináři
v Ostravě a dalším aktuálním otázkám.
22. 8. 2014, Brno – zasedání výboru za účelem dopracování programu a dalších organizačních záležitostí
semináře.
15. 10. 2014, Ostrava – plenární zasedání komise
v rámci ostravského semináře – aktuální informace, pozvánky na konference AMG a ÚAM FF MU v listopadu 2014, kde byly reflektovány odborné otázky v rámci
muzejně pedagogické sekce. Příprava semináře v Brně
v únoru 2015 a plánu činnosti komise 2015, schválení
programových linií.
Konferenční činnost orgánu AMG:
23.–24. 4. 2014 – Komise se podílela na konferenci
Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, kterou pořádala
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Metodické zázemí a realizaci

*
*
*
*

*

*

Komise regionální historie
Moravy a Slezska

*

*

*
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DALŠÍ ČLENOVÉ SENÁTU AMG
S HLASEM ROZHODOVACÍM

Komise zoologů

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

Konferenční činnost orgánu AMG:
1.–3. 10. 2014, Nový Jičín – Odborný seminář pořádaný v Muzeu Novojičínska. Program byl rozdělen do tří
tematických bloků, první bych zaměřen na problematiku
Digitalizace sbírkových fondů, druhý blok se zabýval tematikou Velká válka a další významná výročí roku v práci
muzejního historika a třetí mapoval Specializovaná muzea
a jejich sbírky. Kurátoři a autoři jednotlivých výstav se stejnou tematikou k výročí 1. světové války: Diskuze k tématu,
jak jsou ve sbírkách zastoupeny předměty týkající se této
donedávna pozapomenuté události a s čím se jednotlivá
muzea musela při instalaci výstavy vypořádat.

Předseda komise: RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Prácheňské
muzeum v Písku), datum volby: 17. 9. 2014
Členové výboru komise: Libor Dvořák (Městské muzeum
Mariánské Lázně), Mgr. Pavlína Peřinková (Muzeum Vysočiny Třebíč), datum poslední volby: 17. 9. 2014
Počet členů komise: 31 institucí (38 zástupců)
Zasedání v roce 2014:
17.–19. 9. 2014, Chřiby, Jankovice – Košíky, Ranch
Rovná – zprávy z AMG, nové členské registrace, plán na
rok 2015 a výhled na 2016, plánované expedice členů.
Konferenční činnost orgánu AMG:
17.–19. 9. 2014, Chřiby, Jankovice – Košíky, Ranch
Rovná – společný seminář komise a zoologů SOP v Přírodním parku Chřiby (Ranch Rovná). Třináct odborných
referátů, prohlídka a beseda v expozici přírody Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jedna půldenní a jedna celodenní exkurze po Přírodním parku Chřiby a blízkých NPR.

*
*

REVIZNÍ KOMISE AMG
Předsedkyně komise: PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Členky komise: PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum
– Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur), Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále)

C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG
Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska,
Boženy Němcové a bratří Čapků
Předseda kolegia: Mgr. Milan Horký (Muzeum Boženy Němcové v České Skalici), datum poslední volby:
23. 11. 2004
Zasedání v roce 2014: Kolegium se v roce 2014 nesešlo.

Kolegium muzeí královských měst
Předsedkyně kolegia: RNDr. Miroslava Šandová (Muzeum
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech), datum poslední
volby: 19. 11. 2012
Členové výboru: Mgr. Magdalena Elznicová-Mikesková
(Muzeum T. G. M. Rakovník), Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum ve Slaném), datum poslední volby: 2014
Zasedání v roce 2014:
10. 3. 2014, Rokycany – jednání v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

*
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4. 12. 2014, Slaný – jednání v Městském muzeu ve
*Slaném
Ediční činnost orgánu AMG:
Článek zaslaný do redakce Věstníku AMG: Činnost
kolegia muzeí královských měst v roce 2014.
Další činnost orgánu AMG:
Vzájemná metodická pomoc, konzultace ke koncepční
činnosti, činnost v poradních orgánech pro nákup sbírek.

*

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

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

Zasedání v roce 2014: Kolegium se v roce 2014 nesešlo.

Kolegium šumavských muzeí

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Předseda kolegia: Petr Pech

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

Kolegium muzeí Prácheňska

Kolegium galerií

Předsedkyně kolegia: Jitka Velková (Městské muzeum
a galerie Vodňany), datum poslední volby: 16. 12. 2008
Členové výboru: Ing. Ludmila Koštová (Muzeum středního
Pootaví Strakonice), PhDr. Jiří Prášek (Prácheňské muzeum v Písku), Mgr. Hana Smetanová (Městské muzeum
Horažďovice), Karel Skalický (Městské muzeum Volyně),
Vladimír Šindelář (Milevské muzeum), MgA. Ing. Bronislava Winklerová (Centrum vzdělávání a kultury Blatná),
datum poslední volby: 16. 12. 2008
Zasedání v roce 2014: Kolegium se v roce 2014 nesešlo.

Předsedkyně kolegia: PhDr. Alica Štefančíková (Galerie
Benedikta Rejta v Lounech)
Zasedání v roce 2014: Kolegium se v roce 2014 nesešlo.

Kolegium okresních muzeí
Členové výboru: Ing. Jaroslav Keller (Muzeum Těšínska), PhDr. Karel Pavelka (Muzeum regionu Valašsko ve
Vsetíně, p. o.)
Zasedání v roce 2014: Kolegium se v roce 2014 nesešlo.

Kolegium krajských muzeí

Kolegium pobeskydských muzeí
Předseda kolegia: PhDr. Ivo Otáhal (Muzeum Novojičínska)

Předseda kolegia: Mgr. Jiří Křížek (Severočeské muzeum
v Liberci, p. o.)
Zasedání v roce 2014: Kolegium se v roce 2014 nesešlo.

D. Členské příspěvky AMG
Dle § 6 Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG
vztahuje povinnost platit členské příspěvky, které jsou
odstupňovány do pěti kategorií. Povinnost platit členské
příspěvky se nevztahuje na čestné členy. Řádní členové
AMG jsou povinni každoročně do 15. února nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu
na plné úvazky. Výši členských příspěvků pak na svém
zasedání každoročně schvaluje Senát AMG.
Kategorie

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků: za rok 2009 – 1 individuálního člena, za rok
2010 – 1 individuálního člena, za rok 2011 – 1 řádného
člena, za rok 2012 – 1 individuálního člena a 2 řádných
členů AMG, za rok 2013 – 1 individuálního člena a 2
řádných členů AMG a za rok 2014 – 3 individuálních
členů a 5 řádných členů (k 31. prosinci 2014), v celkové
výši 22 400 Kč.

Výše příspěvků

Počet členů

Ideální výnos v Kč

I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

26 450,00 Kč

19

502 550,00 Kč

II. (26–70 zaměstnanců)

10 580,00 Kč

42

444 360,00 Kč

III. (11–25 zaměstnanců)

5 980,00 Kč

64

382 720,00 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců)

1 960,00 Kč

169

331 240,00 Kč

400,00 Kč

102

40 800,00 Kč

Individuální členové
Celkem

1 701 670,00 Kč
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E. Přehled hospodaření AMG
AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání (nezisková organizace). Jako spolek je registrována
ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze (spis.
zn. L 487), IČ 61383716, bankovní spojení: GE Money
Bank Praha, č. ú. 2233905504/0600.
AMG hospodařila v roce 2014 s finančními prostředky
v celkové výši 4 400 614,50 Kč. Celkové náklady AMG
byly k 31. 12. 2014 vykázány ve výši 4 221 580,24 Kč.
Výsledek hospodaření AMG byl k 31. 12. 2014 vykázán
se ziskem ve výši 179 034,26 Kč.

OBLAST VÝNOSŮ
AMG hospodařila v roce 2014 s finančními prostředky
v celkové výši 4 400 614,50 Kč. Základ příjmů tvoří
dle § 20 Stanov AMG členské příspěvky, příjmy z vlastní
činnosti, dotace z veřejných rozpočtů, příp. jiné příspěvky
a dary právnických i fyzických osob. Senát AMG na svém
zasedání dne 27. května 2014 schválil návrh Plánu činnosti a rozpočtu AMG pro rok 2014 včetně výše podpory
projektů Komisí AMG. Předsedům komisí a garantům
předložených projektů byly zaslány pokyny k vyúčtování
příspěvků s vymezením povinností, které s účelovým použitím finančních prostředků souvisí.
V roce 2014 byla AMG příjemcem státní dotace od
Ministerstva kultury ČR a daru od Magistrátu hl. m. Prahy
poskytnutého AMG formou partnerství k projektu „Pražská
muzejní noc 2014“ ve výši 100 000 Kč. MK ČR poskytlo
AMG grant z prostředků určených na projekty zaměřené
na činnost spolků a organizací s mezinárodním prvkem,

podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií, a to ve dvou okruzích: 1) „Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií“; 2) „Zajišťování informačního servisu
a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na
seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na
ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související
vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem“. AMG získala
na projekt Propagace a popularizace muzejnictví. Národní
soutěž muzeí Gloria musaealis, mediální kampaně a internetové publikování dotaci ve výši 600 000 Kč; na projekt
Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru
muzejnictví prostřednictvím celorepublikových seminářů
a konferencí. Vzdělávání muzejních pracovníků, ediční
aktivity a tvorba oborových databází dotaci ve výši 1 330
000 Kč. Dle Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních
v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury získala
AMG dotaci od MK ČR ve výši 50 000 Kč na grafické
zpracování a výrobu tiskovin v rámci vyhlášení XII. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.
V závěru roku 2014 získala AMG ještě mimořádnou
dotaci ve výši 120 000 Kč z prostředků MK ČR určených
na projekty zaměřené na činnost spolků a organizací s mezinárodním prvkem, podporující kulturní aktivity v oblasti
movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, a to v okruhu
„Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií“ na projekt Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis – realizace reklamního spotu pro ČT
k medializaci soutěže a aktualizace formy trofeje soutěže.

Příjmy nedaňové
Účet č. 662 Úroky
Celkem úroky
Účet č. 684 Přijaté příspěvky
Členské příspěvky AMG
Členské příspěvky ČKMŠ
Celkem přijaté příspěvky
Účet č. 690 Přijaté granty a dotace
Dotace MK ČR
Magistrát Hl. m. Prahy
Celkem přijaté granty a dotace
Příjmy daňové
Účet č. 602 Tržby z prodeje služeb
Prodej publikací
Služby (reklama)
Propagace Pražská muzejní noc
Služby Kolokvium 2014
Soutěžní poplatky Gloria musaealis
Škola muzejní propedeutiky – kursovné
Účastnické poplatky – E.C.C.O.
Účastnické poplatky – Kolokvium 2014
Účastnické poplatky – Paměťové instituce a legislativa
Celkem služby
Příjmy celkem
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199,50 Kč
1 691 510,00 Kč
25 000,00 Kč
1 716 510,00 Kč
2 100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
2 200 000,00 Kč

11 865,00 Kč
32 500,00 Kč
125 720,00 Kč
25 000,00 Kč
69 600,00 Kč
108 000,00 Kč
15 000,00 Kč
63 220,00 Kč
33 000,00 Kč
483 905,00 Kč
4 400 614,50 Kč

OBLAST NÁKLADŮ
Celkové náklady AMG byly k 31. 12. 2014 vykázány ve výši 4 221 580,24 Kč.
Výdaje
Účet č. 501 Spotřeba materiálu
Gloria musaealis
Pražská muzejní noc
Škola muzejní propedeutiky
Ediční činnost, Věstník AMG, Oborové databáze
Semináře Komisí AMG, jednání Orgánů AMG,
NEMO a ČSB
Kolokvium 2014
Seminář Paměťové instituce a legislativa
Provozní náklady AMG – Spotřební materiál
Celkem spotřeba materiálu
Účet č. 502 Spotřeba energie
Provozní náklady AMG – Energie
Celkem spotřeba energie
Účet č. 512 Cestovné zaměstnanců AMG
Gloria musaealis
Festival muzejních nocí
Škola muzejní propedeutiky
Jednání Orgánů AMG, účast na konferencích
Kolokvium 2014, NEMO
Celkem cestovné
Účet č. 518 Ostatní služby
Muzejní statistika
Gloria musaealis
GM – cestovné poroty, automobil pro výjezdy
Pražská muzejní noc
Festival muzejních nocí
Server muzeí a galerií ČR
Server muzeí a galerií ČR – nájem domén,
prostoru
Škola muzejní propedeutiky
ŠMP– cestovné lektorů, exkurze
Ediční činnost
Ediční činnost – distribuce, poštovné, logistika
Oborové databáze, oborové názvosloví
Věstník AMG – tisk
Věstník AMG – distribuce, poštovné, logistika
Seminář Paměťové instituce a legislativa
Semináře a konference Komisí AMG
Semináře a konference, účast zástupců AMG,
NEMO
Kolokvium 2014
Provozní náklady AMG – Cestovné
Provozní náklady AMG – Nájemné
Provozní náklady AMG – Svoz odpadu
Provozní náklady AMG – Hardware, Software
Provozní náklady AMG – Poštovné
Provozní náklady AMG – Telefon
Provozní náklady AMG – Služby účetnictví
Provozní náklady AMG – Služby IT
Provozní náklady AMG – Různé
Celkem ostatní služby

Celkem

AMG

MK ČR

114 217,95 Kč
5 939,00 Kč
63 779,05 Kč
13 454,00 Kč

55 229,95 Kč
5 939,00 Kč
7 154,05 Kč
117,00 Kč

58 988,00 Kč
0,00 Kč
56 625,00 Kč
13 337,00 Kč

16 540,00 Kč

14 544,00 Kč

1 996,00 Kč

119 424,93 Kč
12 750,00 Kč
1 260,00 Kč
347 364,93 Kč

58 882,93 Kč
12 750,00 Kč
1 260,00 Kč
155 876,93 Kč

60 542,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
191 488,00 Kč

15 667,00 Kč
15 667,00 Kč

15 667,00 Kč
15 667,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

1 747,00 Kč
1 088,00 Kč
346,00 Kč
2 079,00 Kč
6 932,20 Kč
12 192,20 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 079,00 Kč
4 718,20 Kč
6 797,20 Kč

1 747,00 Kč
1 088,00 Kč
346,00 Kč
0,00 Kč
2 214,00 Kč
5 395,00 Kč

1 195,00 Kč
417 812,00 Kč
168 976,00 Kč
186 439,50 Kč
80 576,60 Kč
100 756,70 Kč

0,00 Kč
84 654,80 Kč
0,00 Kč
186 439,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

1 195,00 Kč
333 157,20 Kč
168 976,00 Kč
0,00 Kč
80 576,60 Kč
100 756,70 Kč

4 710,50 Kč

0,00 Kč

4 710,50 Kč

12 913,00 Kč
29 023,00 Kč
405 508,00 Kč
55 432,00 Kč
38 625,00 Kč
204 118,00 Kč
82 695,00 Kč
5 011,20 Kč
197 278,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
23 559,00 Kč
3 384,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 011,20 Kč
0,00 Kč

12 913,00 Kč
29 023,00 Kč
381 949,00 Kč
52 048,00 Kč
38 625,00 Kč
204 118,00 Kč
82 695,00 Kč
0,00 Kč
197 278,00 Kč

79 182,11 Kč

75 617,11 Kč

3 565,00 Kč

71 531,00 Kč
22 545,00 Kč
173 462,00 Kč
2 296,00 Kč
5 493,00 Kč
808,00 Kč
27 712,56 Kč
87 120,00 Kč
36 000,00 Kč
384,00 Kč
2 497 603,17 Kč

0,00 Kč
22 545,00 Kč
173 462,00 Kč
2 296,00 Kč
5 493,00 Kč
808,00 Kč
27 712,56 Kč
87 120,00 Kč
36 000,00 Kč
384,00 Kč
734 486,17 Kč

71 531,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 763 117,00 Kč
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Účet č. 521 Mzdové náklady a OON
Gloria musaealis
Pražská muzejní noc
Škola muzejní propedeutiky
Ediční činnost, aktualizace Adresáře muzeí
a galerií ČR
Semináře a činnost Komisí AMG
Seminář Paměťové instituce a legislativa
Kolokvium 2014
Osobní náklady AMG – zaměstnanci
Celkem mzdové náklady
Účet č. 524 Zákonné sociální pojištění
Osobní náklady AMG – zaměstnanci
Celkem zákonné sociální pojištění
Účet č. 527 Zákonné sociální náklady
Osobní náklady AMG – zaměstnanci, pojištění
odpovědnosti
Celkem zákonné sociální náklady
Účet č. 538 Poplatky
Pražská muzejní noc
Provozní náklady AMG – Různé
Celkem poplatky
Účet č. 545 Kursové ztráty
Kursový rozdíl
Celkem kursové ztráty
Účet č. 548 Provozní náklady
Provozní náklady AMG – Pojistné kanceláře
Celkem provozní náklady
Účet č. 568 Ostatní finanční náklady
Poplatky za vedení účtu
Celkem ostatní finanční náklady
Účet č. 591 Daň z příjmů
Daň z úroků
Celkem daň z příjmů
Výdaje celkem

3 528,00 Kč
29 309,00 Kč
59 750,00 Kč

0,00 Kč
29 309,00 Kč
2 000,00 Kč

3 528,00 Kč
0,00 Kč
57 750,00 Kč

2 352,00 Kč

0,00 Kč

2 352,00 Kč

16 176,00 Kč
13 760,00 Kč
18 082,00 Kč
869 618,00 Kč
1 012 575,00 Kč

0,00 Kč
13 760,00 Kč
0,00 Kč
827 506,00 Kč
872 575,00 Kč

16 176,00 Kč
0,00 Kč
18 082,00 Kč
42 112,00 Kč
140 000,00 Kč

295 069,00 Kč
295 069,00 Kč

295 069,00 Kč
295 069,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

3 429,00 Kč

3 429,00 Kč

0,00 Kč

3 429,00 Kč

3 429,00 Kč

0,00 Kč

1 300,00 Kč
1 100,00 Kč
2 400,00 Kč

1 300,00 Kč
1 100,00 Kč
2 400,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

477,75 Kč
477,75 Kč

477,75 Kč
477,75 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

24 163,00 Kč
24 163,00 Kč

24 163,00 Kč
24 163,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

10 604,61 Kč
10 604,61 Kč

10 604,61 Kč
10 604,61 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

34,58 Kč
34,58 Kč
4 221 580,24 Kč

34,58 Kč
34,58 Kč
2 121 580,24 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
2 100 000,00 Kč

Výsledek hospodaření AMG byl k 31.12.2014 vykázán se ziskem ve výši 179 034,26 Kč.

Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2014
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 21. května 2015
Stav pokladny k 1.1.2014
Stav valutové pokladny k 1.1.2014
Stav bankovních účtů ke dni 1.1.2014
Stav pokladny k 31.12.2014
Stav valutové pokladny k 31.12.2014
Stav bankovních účtů ke dni 31.12.2014
Stav pokladny k 21.5.2015
Stav valutové pokladny k 21.5.2015
Stav bankovních účtů ke dni 21.5.2015

36 731,00 Kč
510,15 €
1 135 318,09 Kč
18 608,00 Kč
166,85 €
1 358 048,51 Kč
26 719,00 Kč
166,85 €
2 104 018,77 Kč

Limit pokladní hotovosti byl od 1. ledna 2014 nastaven na 40 000 Kč. V průběhu roku 2014 byl překročen ve dnech
14. října – 2. prosince 2014. Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke
dni 21. května 2015 s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly.
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Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
Datum
2.1.2014
10.2.2014
3.3.2014
5.3.2014
17.3.2014
17.3.2014
17.3.2014
24.3.2014
26.3.2014
28.4.2014
2.5.2014
6.5.2014
9.5.2014
13.5.2014
15.5.2014
19.5.2014
29.5.2014
10.7.2014
10.7.2014
17.7.2014
17.7.2014
7.8.2014
20.8.2014
20.8.2014
28.8.2014
24.9.2014
9.9.2014
11.9.2014
8.10.2014
24.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
26.11.2014
19.12.2014

Č. dokladu
21411002/14
21411014/14
21411029/14
214V/022
21401030/14
21401073/14
21401177/14
214V/028
BOU 0000000003
21401401/14
BOU 0000000005
21411071/14
214V/069
21411077/14
214V/078
21411083/14
21411093/14
BOU 0000000007
21411114/14
21401423/14
214V/111
21411136/14
21401462/14
21401463/14
BOU 0000000008
214V/133
214P/034
BOU 0000000009
21411175/14
21401512/14
21411195/14
BOU 0000000011
214V/168
21411266/14

Text
nájem 1Q 2014
vytvoření nového ročníku v FMN 2014
vedení účetnictví 2/2014
Ubytování poroty GM 2013
Čl. příspěvek AMG za rok 2014, Chodovar
Čl. příspěvek AMG za rok 2014, Jihomoravské muzeum
Čl. příspěvek AMG za rok 2014, Město Hustopeče
distribuce - výzva 2. Muzea a 20. století
Čl. příspěvek AMG za rok 2014, Národní galerie
prodej publikací AMG
mzda 4/2014
Věstník AMG 2/2014 - tisk
distribuce Věstníku AMG 2/2014 do zahraničí
pojištění podnikatelských rizik 18/3/2014-18/3/2015
hudební doprovod GM 2013
katalog GM 2013 tisk
slavnostní vyhlášení GM 2013, raut
propagační materiály PMN 2014, výroba a tisk
propagační materiály PMN 2014, výroba a tisk
Organizační zajištění PMN 2014
cestovné člena exekutivy AMG, dr. Dostál
právní poradenství 4-7/2014
Inzerce ve Věstníku AMG
Inzerce ve Věstníku AMG
Inzerce ve Věstníku AMG
cestovné Komárková příprava Kolokvia 2014
Dotace pokladny
Dotace pokladny
Seminář Numismatické komise AMG
Partnerství kolokvia 2014
Raut pro účastníky Kolokvia 2014
Raut pro účastníky Kolokvia 2014
Kancelářské potřeby, Botanická komise AMG
Výroba spotu GM 2014

Částka
29 041,50 Kč
28 949,20 Kč
7 260,00 Kč
4 940,00 Kč
26 450,00 Kč
10 580,00 Kč
1 960,00 Kč
1 650,00 Kč
26 450,00 Kč
355,00 Kč
21 891,00 Kč
34 019,00 Kč
1 649,00 Kč
24 163,00 Kč
16 000,00 Kč
79 255,00 Kč
47 190,00 Kč
84 821,00 Kč
84 821,00 Kč
32 240,00 Kč
5 023,00 Kč
18 150,00 Kč
5 000,00 Kč
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
500,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
12 132,00 Kč
25 000,00 Kč
47 384,93 Kč
47 384,93 Kč
999,00 Kč
121 000,00 Kč

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.

Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Martin Čarek a Jana Bukačová, provedla inventarizaci majetku a zásob publikací ke dni 31. března 2015. Nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky mezi skutečným stavem a evidencí majetku.
AMG spravuje drobný hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 1 055 569,22 Kč.

Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků AMG
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2009 1 individuálního člena, za rok 2010 1 individuálního člena, za rok 2011 1 řádného člena, za rok 2012 1 individuálního člena a 2 řádných členů AMG, za rok 2013
1 individuálního člena a 2 řádných členů AMG a za rok 2014 3 individuálních členů a 5 řádných členů (k 31. prosinci
2014) v celkové výši 22 400 Kč. Revizní komise AMG doporučuje vyzvat neplatiče k úhradě, a pokud se jedná o chronické neplatiče, podat na jednání Senátu AMG návrh na jejich vyloučení dle Stanov AMG.
Revizní komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování poskytnutých grantů a dotací AMG a shledala, že je vyúčtování
vedeno pečlivě, přehledně a systematicky. Účetní doklady jsou vedeny přehledně, bez formálních nedostatků.
Revizní komise AMG
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Asociace muzeí a galerií České republiky je
občanské sdružení, působící od roku 1990
jako profesní sdružení sbírkotvorných institucí
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současné
době je jejím členem přes 290 institucí a 116 osob.
Ve své činnosti se zaměřuje zejména na pořádání
konferencí a seminářů, tvorbu oborových databází,
ediční činnost a vzdělávání muzejních pracovníků.
Spravuje internetové stránky na adrese http://
www.cz-museums.cz a společně s Ministerstvem
kultury ČR každoročně vyhlašuje Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis.
Je realizátorem řady tématických projektů v oblasti
muzejnictví. Spolupracuje se zahraničními
sdruženími muzeí, zejména s evropskou asociací
národních muzejních sdružení (The Network
of European Museums Organization—NEMO)
a Zväzom múzeí na Slovensku. Je členem Českého
komitétu Modrého štítu a spolupracuje s národními
sdruženími paměťových institucí v České republice.
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