
příloha 6 /2015

Zpráva o plnění 
Hlavních linií programu 
činnosti AMG 2013–2015

Materiály z XI. Sněmu AMG 
4.–5. listopadu 2015 
Konferenční centrum Secese, Plzeň



Slovo předsedy AMG
Tři roky od X. Sněmu Asociace 

muzeí a galerií ČR v Opavě uply-
nuly až překvapivě rychle a před námi 
je XI. Sněm AMG, který se odehraje 
ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 v Plzni. 
Povinností Exekutivy AMG je při-
pravit pro nastávající sněm materiál 
o aktivitách, které probíhaly v rámci 
AMG v období mezi sněmy, a zejména 
vyhodnotit plnění hlavních cílů stano-
vených v usnesení předchozího sněmu. 
Dovolte mi na tomto místě zhodnotit 
uplynulé tříleté období v obecné ro-
vině a vyzdvihnout zásadní momenty 
a úspěchy, jichž bylo dosaženo. Jsem 
přesvědčen – a ohlasy z muzejní i ne-
muzejní veřejnosti to potvrzují – že 
se nám podařilo výrazně postoupit 
kupředu zejména ve dvou směrech.

Popularizace muzejnictví jako 
oboru i činnosti či aktivit jednotlivých, 
zejména členských muzeí a galerií 
AMG, nabyla nové dimenze. Přispěly 
k tomu především dlouho připravova-
né a pracně prosazované změny zásad-
ních aktivit, jichž je AMG hlavním 
organizátorem, tj. Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis, Festivalu 
muzejních nocí a projektu Muzea 
a 20. století. Gloria musaealis se nebý-
vale otevřela veřejnosti jak v průběhu 
soutěže, tak i při závěrečném slavnost-
ním vyhlášení jejích výsledků, které 
zejména v roce 2015 změnilo svou 
podobu i místo konání. Vše je záro-
veň připraveno na širokou spoluprácis 
veřejnoprávními médii. O slavnostní 
zahájení Festivalu muzejních nocí 
se nyní kraje ucházejí z vlastní vůle, 
není už potřeba vyhledávat potenci-
ální pořadatele tak, jako tomu bylo 
v prvních letech existence festivalu. 
Rostoucí počet účastníků i návštěvní-
ků jednotlivých muzejních nocí svědčí 
o skutečnosti, že festival již plně našel 
své místo v kulturním kalendáři, a to 
jak v celostátním, tak i v regionál-
ním měřítku. Projektu Muzea a 20. 
století pak výrazně napomohla výročí 

spojená s 1. světovou válkou, připo-
menutá desítkami konkrétních aktivit 
v muzeích a galeriích, ale zejména 
spolupráce s Československou obcí 
legionářskou, stvrzená společným 
memorandem, a  také zkvalitňující 
se koordinace se Svazem knihovní-
ků a informačních pracovníků ČR, 
v jejímž rámci proběhl např. loňský 
Týden knihoven.

Za neméně důležité považuji, že 
se vylepšila vnitřní komunikace a in-
formovanost uvnitř AMG, třebaže se 
vůbec nejedná o jednoduchý proces. 
Z dřívějších poznatků jasně vyplynulo, 
že zprostředkování informací pomo-
cí elektronického Bulletinu AMG či 
setkání čtyřikrát ročně na zasedání 
Senátu AMG nestačí. Proto bylo re-
alizováno několik přímých jednání 
Exekutivy AMG s předsedy Krajských 
sekcí AMG i oborových Komisí AMG, 
proto se členové Exekutivy AMG také 
zúčastňují dle možností jejich jedná-
ní a seznamují členy sekcí a komisí 
bezprostředně s aktuálními problémy. 
A z téhož důvodu jsou již před zasedá-
ním Senátu AMG připravovány Zprá-
vy o činnosti Exekutivy AMG v období 
od předchozího zasedání tak, aby „se-
nátoři“ měli možnost seznámit se včas  
s problematikou, o níž se bude jednat, 
a připravit si dotazy či připomínky. 

V oblasti legislativy je bezpochyby 
největším úspěchem vyřešení problé-
mu daně za dary do sbírek, který vzni-
kl v souvislosti s účinností nového Ob-
čanského zákoníku od 1. ledna 2014. 
Ve spolupráci s Asociací krajů ČR se 
podařilo legislativní cestou problém 
odstranit dříve, než mohl zásadním 
způsobem zasáhnout do činnosti mu-
zeí. Téměř na stejnou úroveň bych 
postavil i skutečnost, že se konečně 
podařilo prosadit AMG na post sice 
neoficiálního, tedy nikoliv zákonem 
stanoveného, ale zato uznávaného 
a pravidelně obesílaného subjektu, 
jenž je oprávněn vznášet připomínky 

ke všem navrhovaným legislativním 
normám v oboru.

Ostatně pravidelné kontakty 
s Asociací krajů ČR, konkrétně s její 
Komisí Rady AK ČR pro kulturu, pa-
mátkovou péčí a cestovní ruch, se staly 
jedním z nosných fenoménů uplynu-
lého období, samozřejmě díky zájmu 
a pochopení z obou stran. Obdobně 
se rozvinuly vzájemné styky se Sva-
zem měst a obcí ČR. Prohloubila se 
již dříve široká spolupráce s Českým 
výborem ICOM, jež vyústila mj. ve 
spolupráci na pořádání konference 
Muzeum a změna IV. v  roce 2013 
a  muzeologického kolokvia v  roce 
2014 či v dohodu o společné přípravě 
žádosti o přidělení pořádání generál-
ního kongresu ICOM České republice 
v roce 2022. Na mezinárodním poli 
pak dlouhodobé zapojení do činnosti 
NEMO, za něž patří dík řadě osob-
ností českého muzejnictví, přineslo 
skvělý výsledek v podobě uskutečnění 
letošní 23. výroční konference v ČR, 
která bezprostředně naváže na jedná-
ní Sněmu AMG. 

Je samozřejmě věcí a především prá-
vem každého členského muzea AMG  
a všech účastníků sněmu, aby činnost 
AMG a jejích orgánů patřičně posou-
dili a dle toho také postupovali jak při 
volbě nového vedení, tak i při diskuzi 
o hlavních cílech a směřování naší 
Asociace. Všechny, kteří budou buď 
kandidovat, nebo volit a hlasovat, bych 
rád vyzval, aby přitom postupovali  
s ohledem na širší zájmy a potřeby 
muzejní veřejnosti a s vědomím, že pů-
sobení ve vedoucích Orgánech AMG 
znamená především práci a službu 
všem muzeím a galeriím bez ohle-
du na zřizovatele a velikost, nikoliv 
splnění osobních ambicí či dokonce 
jakýsi politický boj. V těchto intencích 
se dařilo pracovat v minulém období 
a věřím, že tomu tak bude i nadále.

PhDr. LuDěK BeneŠ
předseda aMG
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Úvod

Minulé zasedání vrcholného or-
gánu Asociace muzeí a galerií 

České republiky – X. Sněmu AMG – 
se uskutečnilo v roce 2012 v Opavě. 
Období, kterým AMG v uplynulých 
třech letech procházela, bylo dobou, 
kdy jsme si připomněli 25. výročí 
vzniku našeho profesního sdružení, 
slavnostně jsme vyhlásili výsledky již 
třináctého ročníku Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis, byl úspěš-
ně zakončen v pořadí třináctý běh 
kursů Školy muzejní propedeutiky, 
již dvacátým třetím rokem vychází 

Věstník AMG, stejně tak dále pokra-
čovaly tradiční aktivity AMG, mezi 
které patří pravidelné pořádání semi-
nářů a konferencí na aktuální téma-
ta oboru muzejnictví, ediční činnost  
a muzejní statistika, neméně důleži-
tý byl také významný podíl AMG na 
připomínkování důležitých právních 
norem dotýkajících se muzejní sféry.

Hlavní programové linie činnosti 
na léta 2013–2015 se dařilo v první 
řadě naplňovat díky finanční podpo-
ře Ministerstva kultury ČR, ale také 
díky zapojení širšího spektra členské 

základny AMG, ať už se jedná o in-
stituce či jednotlivce. Dalšími podpo-
rovateli činnosti AMG formou účelo-
vých grantů či darů byli Magistrát hl. 
m. Prahy, Plzeňský a Jihočeský kraj, 
a město Plzeň.

V následujícím materiálu předklá-
dá Exekutiva AMG sněmu Zprávu 
o plnění hlavních linií činnosti AMG 
v letech 2013–2015, které jsou součás-
tí Usnesení X. Sněmu AMG v Opavě. 
Text je doplněn faktografickou přílo-
hou – přehledem o stavu AMG v da-
tech a číslech. 

A. Koncepční činnost

Hlavní linie činnosti AMG schvá-
lené X. Sněmem AMG v Opavě 

vytýčily několik základních bodů kon-
cepční činnosti: podílet se na legisla-
tivních aktivitách MK ČR, týkajících 
se oboru muzejnictví; pokračovat v od-
borných aktivitách AMG směřujících 
k definování profesních a etických 
standardů muzejní práce a k defino-
vání Národního registračního systému 
muzeí a galerií; usilovat o vytvoření 
systému statistického sledování obo-
ru muzejnictví, pokračovat v podpo-
ře a rozvoji projektu benchmarking 
jako jednoho z důležitých ukazatelů 
pro management muzeí, podílet se 
na přípravě dalších nástrojů pro eva-
luaci výkonnosti muzejních institu-
cí v ČR; spolupracovat na vytváření 
a realizaci projektů v oblasti evidence 

a digitalizace kulturního dědictví, 
podílet se na zpracování Národní 
strategie digitalizace kulturního ob-
sahu a standardů pro systém eviden-
ce a  správy sbírek muzejní povahy 
v návaznosti na mezinárodní normy; 
podílet se na řešení aktuálních pro-
blémů členských muzeí ve vztahu ke 
zřizovatelům, v rámci informačního 
servisu AMG vypracovat souhrnný 
materiál s argumentací k tzv. optima-
lizaci kulturních institucí v regionech; 
zpracovat analýzu situace příspěvko-
vých organizací v souvislosti s trans-
formací právně organizační formy 
příspěvkových organizací v kultuře; 
vyvolat odbornou diskuzi zaměřenou 
na analýzu proměny regionálních 
muzeí a k definování poslání muzeí 
v soudobé společnosti.

Statistické sledování oboru muzejnictví 
a registrační systém muzeí v ČR

Oblast statistického sledování obo-
ru a oblast definování profesních 

a  etických standardů byly v  tomto 

období do značné míry provázány. 
Obě oblasti nejsou zcela v kompeten-
ci AMG, vždy je partnerem dalších 

subjektů, především MK ČR a dal-
ších. i tyto subjekty jsou dále limito-
vány například požadavky vlády České 
republiky apod. Přes tyto limity odved-
la AMG na poli statistiky a definování 
standardů velký kus práce. Především 
pracovní skupina pro muzejní statis-
tiku při AMG ve spolupráci s dalšími 
Orgány AMG a NIPOS dokončila 
úpravy ročního výkazu V-kult a záro-
veň vyhotovila podrobné metodické 
vysvětlivky k dotazníku, jež jsou do-
stupné na webových stránkách AMG 
i NIPOS. To vedlo k výraznému zlep-
šení a zpřesnění získávaných dat a zá-
roveň projekt Benchmarking muzeí, 
jenž umožňuje sledování výkonnosti 
muzeí v čase i mezi sebou navzájem, 
může plně stavět na z V-kultu získa-
ných datech a není nutno sledovat pro 
tyto účely další ukazatele.

Benchmarking muzeí prošel ně-
kolika ročníky a pomalu se rozšiřují 
řady muzeí, které se do něj zapojují. 
v návaznosti na problematiku muzejní 
statistiky se pracovní skupina zabývala 
také aktuální otázkou registrace či 
akreditace muzeí a galerií v České re-
publice. Zabývala se druhy standardů, 
jejich měřením a stupni registrace. 
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statistiky a její důležitosti pro obor 
muzejnictví v souvislosti s přijetím 
Usnesení vlády č. 399/2012, týkající 
se přípravy úsporných opatření v ob-
lasti zjednodušení agend a  zrušení 
duplicit ve státní správě, dle kterého 
měla přejít povinnost shromažďovat 
a zpracovávat statistické údaje v ob-
lasti kultury z NIPOS na ČSÚ. 

Pracovní skupina pro muzejní 
statistiku při AMG dále zpracováva-
la připomínky k materiálu týkající-
mu se mezinárodní statistiky muzeí. 

Pracovní skupina pro muzejní statis-
tiku při světové organizaci ISO – Me-
zinárodní organizace pro normalizaci, 
vytváří mezinárodně závazné normy 
a standardy pro různé oblasti a obory. 
Připomínky byly směrovány k normě 
ISO/NP 18641, která by měla sjedno-
tit mezinárodní výkonnostní ukazate-
le práce muzejních institucí. Práce na 
systému probíhá také ve spolupráci 
s ICOM za využití standardizovaného 
dotazníku EGMUS, který je používán 
v rámci EU od roku 1994.

Analýza struktury sbírkových fondů 
muzeí ČR po 10 letech

V oblasti muzejní statistiky bylo 
zopakováno statistické zjišťování 

– Analýza struktury sbírkových fondů 
muzeí ČR. Záměrem exekutivy bylo 
získat srovnatelná data a tím přehled 
o vývoji sbírkotvorné činnosti v mu-
zeích a galeriích v ČR za posledních 
cca deset let; pro tento záměr byla 
také získána podpora členské zá-
kladny AMG. Bohužel v prvním kole 
sběru dat, reagovala pouze malá část 
muzeí, proto byli respondenti osloveni 

opakovaně, aby mohlo být šetření 
ukončeno a došlo se k relevantním 
výsledkům, které by byly srovnatelné 
s analýzou provedenou v závěru 90. let 
20. století. Analýzu získaných dat z do-
tazníkového šetření AMG zpracovala 
studentka Univerzity Pardubice Šárka 
Rábová v rámci své bakalářské práce 
(garantem PhDr. František Šebek). 
Pro AMG by mělo být k dispozici vy-
hodnocení – souhrn vybraných dat 
a srovnání s analýzou před 10 lety.

Úloha regionálních a místních muzeí

Komise pro muzejní management 
AMG pořádala v minulých le-

tech tematické workshopy pro menší 
muzea. V prosinci 2013 uspořádala 
nejen pro malá muzea pracovní se-
minář na téma „Možnosti čerpání 
finančních prostředků pro muzea 
v novém programovacím období EU“ 
a v roce 2014 seminář „O bezpečnosti 
a prevenci muzejních sbírek“. Semi-
náře se konaly v historickém interié-
ru Náprstkovy knihovny v Národním 
muzeu – Náprstkově muzeu asijských, 
afrických a amerických kultur. Na 
základě požadavku, jenž zazněl na 

jednání některých Krajských sekcí 
AMG právě ze strany menších člen-
ských muzeí AMG, byla vytvořena 
grafická podoba označení členství 
organizace v AMG. Banner mohou 
využít členské instituce AMG ke zvý-
raznění svého členství pro webové 
stránky muzea, resp. také k vytištění 
a vyvěšení ve svých prostorách.

Pilířem systému by se mohl stát do-
tazník V-Kult a z něj získávaná data, 
také Benchmarking muzeí a z něj zís-
kávaná data pro vlastní srovnávání 
muzeí a nově standardizovaná podoba 
výročních zpráv muzeí. Úkolem pro 
další období je tedy vytvoření meto-
diky jako minimálního standardu 
podoby výročních zpráv.

Vedoucí pracovní skupiny pro mu-
zejní statistiku při AMG PhDr. Fran-
tišek Šebek spolupracoval na projektu 
Efektivní metodiky podpory malých 
a středních subjektů sektoru kultury 
v prostředí národní a evropské eko-
nomiky, který zpracovávala v rámci 
výzkumného projektu NAKI Vysoká 
škola ekonomická společně s NIPOS. 
Výstupní materiál projektu uvádí po-
pis stávající situace v kultuře a defi-
nuje pro oblast muzejnictví tyto do-
poručující teze:

1. Statistická data jsou pouze jednou 
z metod;

2. Je třeba zavést registr muzeí (od-
dělit 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 – jed-
ním z ukazatelů je návštěvnost 
muzeí a náklady na provoz insti-
tuce (je třeba lépe vymezit mzdo-
vé náklady na okruhy činnosti 
muzeí, jak dlouho a co se dělalo; 
nyní chybí ve většině muzeí časo-
vé vymezení); je třeba dopracovat  
a vykazovat také neměřitelné uka-
zatele (např. sjednocení podoby 
výročních zpráv muzeí apod.).

Dalším krokem v procesu regis-
trace je tedy příprava legislativních 
norem a v rámci nich stanovení jas-
ných, smysluplných a kontrolovatel-
ných kritérií.

AMG na počátku roku 2013 vy-
pracovala a předala MK ČR na zákla-
dě předchozích jednání své stanovis-
ko ve věci zachování agendy muzejní 
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Archiválie v muzeích

V letech 2012–2013 byla pro řadu 
muzeí aktuální Generální inven-

tura Národního archivního dědictví, 
kterou prováděly státní archivy u všech 
evidovaných archiválií na území ČR. 
Při té příležitosti se opět objevily 
některé rozdílné přístupy ze strany 
muzeí a archivů k této problematice. 
Ve snaze rozšířit spolupráci a objasnit 
si svá stanoviska vyvinula Exekutiva 
AMG značnou snahu o to, aby se roz-
vinula větší komunikace mezi oběma 
profesními skupinami – archiváři 
a muzejníky. Z toho důvodu se ko-
nala pracovní schůzka s JUDr. Janou 
Hájkovou, pracovnicí odboru archivní 
správy a spisové služby Ministerstva 
vnitra ČR v sídle AMG a posléze i na 

MV ČR, kde bylo domluveno uspořá-
dání pracovního semináře, který by se 
zabýval otázkou evidence archiválií 
a také problematikou zpracování ar-
chiválií uložených v muzeích. Kvůli 
personálním změnám a reorganizaci 
na zmíněném odboru AS MV ČR se 
však seminář nakonec neuskutečnil. 
Problematiku archiválií v muzeích se 
nepodařilo řešit na centrální úrovni, 
což je dlouhodobým záměrem AMG. 
Řešení metodických problémů zůstá-
vá na úrovni jednotlivých příslušných 
archivů, které vykonávají dohled nad 
muzei. Archiváliím v muzeích se věno-
valy příspěvky PhDr. Luďka Beneše, 
které přednesl v rámci jednodenních 
konferencí ČKMŠ v roce 2014 a 2015. 

Evidence a digitalizace sbírek 
muzejní povahy

Úkol znovu oživit pracovní skupi-
nu AMG zabývající se systémem 

evidence sbírek a digitalizací sbírkové-
ho fondu a oslovit v této věci Krajské 
sekce AMG, Komise AMG a celou 
členskou základu AMG, na sebe vzala 
Mgr. Jitka Rychlíková. Ta zformulova-
la výzvu, která byla rozeslána do mu-
zeí a galerií. Již v první fázi projevilo 
zájem o angažmá v pracovní skupině 
např. Národní technické muzeum 
(PhDr. Jan Novotný) a Muzeum hl. 
m. Prahy (PhDr. Zuzana Strnadová). 
První setkání pracovní skupiny AMG 
pro evidenci a digitalizaci sbírek při 
AMG proběhlo 18. listopadu 2013 ve 
Východočeském muzeu v Pardubicích. 
Setkání se zúčastnili zástupci Muzea 
východních Čech v Hradci Králové, 
Muzea hl. m. Prahy, Muzea Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě, Národního mu-
zea, Moravské galerie v Brně, Mu-
zea Komenského v Přerově, za AMG 
pak Anna Komárková, BBus (Hons) 
a Mgr. Jitka Rychlíková. Důvodem 

pro ustavení pracovní skupiny se stal 
neutěšený stav na poli elektronické 
evidence a digitalizace sbírek muzejní 
povahy. Přestože byla 30. ledna 2013 
přijata vládou ČR Strategie digita-
lizace kulturního obsahu, provádí se 
tato činnost v jednotlivých muzeích 
bez zaštítění jednotnými pravidly či 
standardy. Řešení této situace není ko-
ordinováno z žádného centra a hrozí 
tak vzájemná nesourodost digitálních 
záznamů, ale zejména nekvalitní ulo-
žení, které může ohrozit jejich život-
nost. Zúčastnění se dohodli na tom, 
že existence uskupení v rámci AMG 
je velmi potřebné. 

Opakovaných jednání se účastnili 
zástupci AMG, před stavitelé muzeí 
a galerií z celé ČR, Ministerstva kul-
tury z různých odborů, vedoucí Me-
todického centra CITEM i nezávislí 
experti. Výsledkem bylo zmapování 
situace po skutečné i teoretické strán-
ce a pojmenovány byly tyto základní 
body:

 ■ Požadavek na vytvoření „Národní-
ho standardu pro evidenční sbírko-
vé systémy“, který zajistí kompati-
bilitu různých evidenčních systémů 
po stránce technické i faktické;

 ■ Požadavek na vytvoření meziresort-
ní skupiny pro spolupráci v oblasti 
digitalizace, aby bylo možné efek-
tivně využívat finance vynalože-
né na tuto oblast ve sféře muzeí, 
knihoven a archivů;

 ■ Ve vztahu k MK ČR byla oceněna 
snaha o  obnovení systému DE-
MUS a modernizace CES.

AMG informovala formou dopisu 
i osobních jednání MK ČR o činnos-
ti této skupiny a nabídla odbornou 
spolupráci na obou připravovaných 
projektech. Tato spolupráce se pak 
odrazila při připomínkování projek-
tů a zjišťování požadavků ze strany 
muzeí a galerií. AMG má své zástup-
ce v obou pracovních skupinách. Na 
poli digitalizace však zdaleka nebyly 
vyřešeny všechny problémy a práce 
kontinuálně pokračují a jsou i součástí 
v roce 2015 přijaté Koncepce rozvoje 
muzejnictví na léta 2015–2020, na 
jejímž připomínkování nejen v této 
oblasti se AMG aktivně podílela.

Důležité informace o technickém 
i metodickém zajištění digitalizace 
v muzeích (včetně evidenčních sys-
témů) AMG získala z dotazníkové-
ho šetření, provedeného na krajích 
a v Hlavním městě Praze, o kterém 
informovala na jednání zástupců 
AK ČR. Zástupci zřizovatelů byli in-
formováni mj. o nutnosti vybudování 
technologických center krajů nejen 
pro potřeby vlastní, ale také pro tech-
nické zabezpečení digitálních dat pa-
měťových institucí – muzeí a galerií. 
Souhrnný materiál byl předán také 
MK ČR. 
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B. Propagace a popularizace muzejnictví

Propagace a  popularizace obo-
ru muzejnictví prostřednictvím 

speciálních mediálních kampaní pa-
tří mezi priority AMG, a proto byla 
i  v  letech 2013–2015 uskutečněna 
série projektů, které podporovaly 
pozitivní obraz českého muzejnictví, 
hledaly cesty k novým návštěvníkům 
a oslavovaly práci muzeí a galerií. 

K podepsání byla v závěru roku 
2014 připravena Dohoda o mediální 
spolupráci mezi AMG a vydavatel-
stvím Ambit Media, a. s., o vzájem-
ném poskytnutí prostoru k propaga-
ci 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. Literární no-
viny a časopis Art+Antiques se staly 
mediálními partnery Festivalu muzej-
ních nocí, Národní soutěže muzeí Glo-
ria musaealis, 23. výroční konference 
NEMO a XI. Sněmu AMG v Plzni.

Jako součást oslav 25. výročí vzni-
ku AMG v roce2015 se Exekutiva 
AMG rozhodla pro vytvoření nových 
webových stránek AMG a také nové 
grafické podoby Věstníku AMG, jehož 
první číslo (1/2015) bylo věnováno 
právě zmíněnému výročí AMG.

Výročí vzniku AMG bude připo-
menuto také na zasedání XI. Sněmu 
AMG v Plzni.

Internetové publikování AMG

Efektivním a  rychlým komuni-
kačním prostředkem AMG vůči 

laické i odborné veřejnosti je Server  

muzeí a galerií ČR. Výstavba webového 
systému a  prezentací AMG stále 
pokračuje a s ní i postupné plnění 

stránek novými a hlavně aktuálními 
informacemi.

Cílem snažení AMG je a bude 
i v dalším období více zapojit muzea  
a galerie do pravidelné aktualizace 
prezentovaných dat, ať už se týkají 
základních informací o  institucích 
v Adresáři muzeí a galerií ČR, nebo 
prezentace právě probíhajících výstav, 
konferencí, seminářů, publikační čin-
nosti a dalších projektů v rámci sekce 
webu AMG pod názvem Dění v oboru 
– Muzejní aktuality a Kalendárium 
akcí. V rámci zlepšení komunikace 
ve vztahu k propagaci nejen AMG 
a jejích akcí je hojně využíván také 
elektronický Bulletin AMG. Od roku 
2010 využívá AMG také pro prezen-
taci svých aktivit vlastní profil na so-
ciální síti Facebook. 

Krizový management

Zástupci AMG se účastnili pra-
videlných jednání Českého 

komitétu Modrého štítu (ČKMŠ). 
Setkání v roce 2014 byla zaměřena 
především na vydání revidovaného 
Kolečka první pomoci a záchranných 
prací, jež více než první verze reflek-
tuje podmínky muzeí a galerií i dal-
ších paměťových institucí na území 
ČR. Zároveň tato verze zobecňuje 
praktické zkušenosti získané přede-
vším v muzeích postižených povod-
němi na počátku milénia. Kolečko 
bylo opakovaně připomínkováno 
signatáři ČKMŠ, za pomoci Komi-
se konzervátorů-restaurátorů 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. prostřednic-
tvím předsedů Krajských sekcí AMG.

V oblasti Krizového managemen-
tu byli ve spolupráci s ČKMŠ uspořá-
dány tři semináře – v roce 2013 semi-
nář na téma Prevence rizik a náprava 
škod způsobených haváriemi nebo ži-
velními pohromami II.; v roce 2014 
seminář na téma Paměťové instituce 
a legislativa a v roce 2015 seminář na 
téma Ztráty a nálezy aneb Příklady 
dobré a špatné praxe tvorby Národní-
ho archivního dědictví nejen pohledem 
archivářů. Začátkem září 2015 byl 
vydán sborník příspěvků ze semináře 
ČKMŠ z roku 2013 na CD ROM. 

Vzhledem ke skutečnosti, že 
povodně, které postihly ČR na po-
čátku června 2013, způsobily škody 
také v některých muzeích, byla na 

webových stránkách AMG ve spolu-
práci s ČKMŠ v sekci Dění v oboru 
vytvořena záložka POVODNĚ 2013, 
na které mohly postižené instituce 
podávat žádosti o pomoc a naopak 
instituce či jednotlivci, kteří chtěli 
amohli pomoci, podávat své nabíd-
ky. Prostřednictvím Bulletinu AMG 
byla informace o této možnosti za-
slána všem institucím dle webového 
Adresáře muzeí a  galerií ČR.

Český komitét Modrého štítu dále 
vyzval postižené instituce prostřed-
nictvím AMG, aby zaslaly na Sekre-
tariát AMG dokumentaci a vyčíslení 
utrpěných škod, které by sloužily jako 
podklad pro UNESCO k žádosti o po-
skytnutí příp. finanční pomoci pro po-
stižené instituce. Žádosti s vyčíslením 
škod byly 22. července 2013 předány 
Českému komitétu pro spolupráci 
s UNESCO.
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Věstník Asociace muzeí a galerií ČR

Důležitou informační platformu 
na poli popularizace a propagace 

českého muzejnictví má AMG v podo-
bě svého vlastního časopisu – Věstníku 
AMG. Nová exekutiva jmenovala po 
X. Sněmu AMG v Opavě novou re-
dakční radu a pověřila PhDr. Janu 
Hutníkovou jejím řízením. Redakč-
ní rada se pravidelně schází a kromě 
vlastních příspěvků aktivně vytipovává 
a oslovuje potenciální autory, a stejně 
tak činí vedle své obvyklé redakční 
práce samotná redaktorka časopisu. 

První číslo Věstníku AMG vyšlo 
v září 1991. k první významné pro-
měně časopisu došlo v  roce 1996. 
Nejen, že se zvýšil počet přispěva-
telů, čímž se významně rozšířila 
skladba článků Věstníku AMG, ale 
začaly vycházet odborné přílohy, 
později pod názvem Muzejní obzory. 
Vytvořil se tak prostor pro prezen-
taci poznatků z oblasti muzeologie 
i praktické práce v muzeích, přílohy 

zastupovaly roli sborníků z konferen-
cí a seminářů, přehledy zahraniční 
tematické bibliografie nebo přiná-
šely souhrnné informace o  situaci  
v muzejnictví v dalších zemích Evropy. 

V roce 1998 se periodicita vydá-
vání Věstníku AMG ustálila na šesti 
číslech ročně a tato pravidelnost trvá 
dodnes. 

Významnou grafickou úpravu 
získal časopis s druhým číslem roku 
2004 a toto vydání otevřel také poprvé 
úvodník, sloupek, který vítá čtenáře 
na stránkách časopisu dodnes. Další 
významnou grafickou proměnou pro-
šel Věstník AMG od ročníku 2008. 

V souvislosti s 25. výročím založe-
ní Asociace muzeí a galerií ČR získal 
Věstník AMG svou aktuální podobu, 
která jej opět posunula o kousek blíž 
k profesionálnímu časopisu. Každé 
číslo Věstníku AMG je od roku 2013 
tematicky zaměřeno.

Tvorba oborových databází 
oboru muzejnictví

Asociace muzeí a galerií ČR 
v uplynulém období nadále po-

kračovala s tvorbou databází oboru 
muzejnictví. Obsah základní databá-
ze AMG – Adresář muzeí a galerií 
ČR – byl pravidelně aktualizován 
prostřednictvím online formuláře  
v provozu centrální databáze na inter-
netu. Adresář je vítaným pomocníkem 
nejen při vzájemné komunikaci muzeí 
a galerií, ale slouží i subjektům čin-
ným v oblasti cestovního ruchu, ško-
lám, ostatním kulturním institucím 
apod. Adresář je jednou z efektivních 
cest k propagaci instituce. Dotazník 
pro aktualizaci údajů je ke stažení na 
internetových stránkách AMG http://
www.cz-museums.cz, kde je k dispozi-
ci i návod pro jeho vyplnění. Vyplněné 

dotazníky nebo pouze výčet údajů, 
které se o muzeu/galerii změnily, je 
možné zasílat na Sekretariát AMG  
v průběhu celého roku. Muzea a ga-
lerie byly také vyzvány k poskytnutí 
údajů do databáze výstav a kulturních 
událostí. Výstup z této databáze je pra-
videlně v dvouměsíčních intervalech 
publikován jako příloha Kalendárium 
kulturních událostí ve Věstníku AMG. 
Nově je přehled výstav prezentován 
také na webových stránkách AMG 
v  sekci Přehled konaných výstav. 
Muzeím a galeriím byly též rozeslá-
ny formuláře Kalendárium akcí pro 
prezentaci na internetových stránkách 
AMG, které slouží jako podklad pro 
zveřejně ní akcí muzeí a  galerií na 
webu AMG v  sekci Kalendárium 

akcí. Na webových stránkách AMG 
je zároveň možné prezentovat v sekci 
Dění v oboru nově vydané publikace, 
sborníky z konferencí a seminářů, na-
bídky volných míst, stáží nebo výstav 
a další zajímavé informace z činnos-
ti muzejních institucí ČR. Veškeré 
formuláře pro propagaci aktuálních 
informací českých muzeí a galerií jsou 
ke stažení na webu AMG http://www.
cz-museums.cz.
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Významnou mediální akcí oboru je 
Festival muzejních nocí, jehož or-

ganizace se od roku 2005 každoročně 
ujímá AMG ve spolupráci s MK ČR 
a Národním muzeem. Festival spo-
jil původně solitérní akce některých 
muzeí a galerií do jednoho společ-
ného, téměř měsíc trvajícího svátku 
muzejních nocí. Úspěch festivalu je 
mimořádný a každý rok se k němu 
připojuje stále více měst a institucí. 
Festival se tak stal ojedinělou akcí 
– významným kulturním a společen-
ským fenoménem, který nemá svým 
rozsahem v Evropě obdoby. Na fes-
tival a jeho Národní zahájení, které 
navazují na Mezinárodní den muzeí, 
reagují média spontánně a výrazně 
pozitivně. Festival má společné logo. 
o tom, kde se jednotlivé muzejní noci 
konají a jaký je zde pro návštěvníky 
připraven program, informují spo-
lečné internetové stránky na adrese 
http://www.muzejninoc.cz. 

V roce 2012 byla provedena regist-
race ochranné známky názvu „Festival 
muzejních nocí“. Od čtvrtého ročníku 
tato významná událost oficiálně začíná 
Národním zahájením, které se každý 
rok uskutečňuje ve spolupráci s Asoci-
ací krajů ČR a některým z krajů České 
republiky. Na něm jsou prezentovány 
vedle muzeí v dané lokalitě i oceněné 
projekty v Národní soutěži muzeí Glo-
ria musaealis v příslušném soutěžním 
roce. Národní zahájení festivalu se 
uskutečnilo v roce 2013 v Jindřichově 
Hradci, v roce 2014 ve Zlíně a v roce 
2015 v Liberci.

Řadu muzejních nocí již tradičně 
uzavírala Pražská muzejní noc. Mu-
zejní noci se staly velmi oblíbeným 
a atraktivním zpestřením kulturní-
ho života v  malých i  velkých měs-
tech. V roce 2014 se konal jubilejní 
X. ročník festivalu. 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, koste-
ly, 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 za-
vedené a širokou veřejností oblíbené 
události využívají k prezentaci kul-
turních 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.

Programy Muzejních nocí bývají 
velmi pestré, záleží na každé instituci 
či městě, jakým způsobem akci po-
jme. Největší počet z nich ji přizpů-
sobuje 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 v roce 
2014 týkaly právě tohoto tématu. 
AMG velmi těší úspěch celého Festi-
valu muzejních nocí, stále narůstající 
zájem ze strany veřejnosti i organiza-
cí, které se do akce zapojují poprvé, 
a neméně i nadšení každoročně se 
účastnících institucí a jejich kreati-
vita při tvorbě programů. Festival je 
důležitou součástí propagace jednot-
livých institucí na úrovni regionální 
a velice úspěšně přispívá k celorepub-
likové popularizaci muzejního oboru 
a vytváření jeho pozitivního obrazu ze 
strany široké veřejnosti.

V roce 2015 již začaly přípravy na 
XII. ročník festivalu a jeho Národní 
zahájení, které se uskuteční v pátek 
20. května 2015 v prostorách Středo-
českého muzea v Roztokách u Prahy.

Kampaň 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. svě-
tové války“. Kampaň pořádá AMG 
od roku 2005 s určitými přestávka-
mi. 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 prezenta-
ce formou výstav, expozic, publikací, 
vzpomínkových slavností, přednášek, 
seminářů, workshopů, komponova-
ných pořadů, akcí typu „living his-
tory“ apod. Podstatou projektu bylo 
opět vzájemné propagační provázání 
jednotlivých akcí,které k této příle-
žitosti muzea a galerie v rámci celé 

republiky pořádaly, a posílení jejich 
pozice i sbírkotvorné činnosti v ob-
lasti dokumentace každodennosti. 
Byly spuštěny v aktualizované verzi 
internetové stránky kampaně Muzea 
a 20. století na adrese http://www.mu-
zea20stoleti.cz, kde bylo k dispozici 
přihlášeným institucím společné logo 
kampaně a online formulář pro vypl-
nění. Cílovou skupinou projektu byly 
zejména školy základního a středního 
stupně a sféra neziskových organizací, 
zabývajících se volnočasovými aktivi-
tami dětí a mládeže.

Do kampaně se v roce 2014 při-
hlásilo celkem 110 muzeí a galerií, 
které připravily na 177 projektů. 
Tisková zpráva kampaně byla poskyt-
nuta všem národním i regionálním 
médiím, publicita projektu byla za-
jištěna prostřednictvím informačního 

Festival muzejních nocí
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Bulletinu AMG, webových stránek 
kampaně a téma „Velká válka v mu-
zeích“ 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 
bylo Technické muzeum v Brně. Pro-
jektu 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 vzájem-
ně provázány. Všechny připomínko-
vé 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 ČR 
usnesením č. 253 dne 16. dubna 2014. 

Jedním z cílů 18. ročníku Týd-
ne knihoven, který proběhl ve dnech 
6.–12. října 2014 a který vyhlašuje 
každoročně Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR, bylo před-
stavit činnost muzejních knihoven. 
Organizace akcí se ujala Komise kni-
hovníků AMG, která připravila seriál 
o  knihovnách muzeí a galerií do mě-
síčníku Čtenář a aktivovala své členy, 
aby v rámci Týdne knihoven připra-
vili akce do kampaně AMG „Muzea  
a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 
1. světové války“. Téměř polovina insti-
tucí, jejichž zaměstnanci jsou přihláše-
ni do Knihovnické komise AMG, při-
chystala 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 legio-
nářů, kteří působili na zahraničních 
frontách a dalších speciálních doku-
mentů – 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 prezento-
vána na hlavní stránce internetového 
portálu http://www.eSbirky.cz, spra-
vovaném Národním muzeem. Veške-
ré 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 zprá-
va 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 plánovaly věno-
vat po celou dobu trvání výročí války. 
Proto se Exekutiva AMG rozhodla 
prodloužit kampaň Muzea a 20. stole-
tí s tématem „Muzea a Velká válka“ až 
do roku 2018. Kampaň tak vyvrcholí 
oslavami 100. výročí konce 1. světové 
války a vzniku samostatného česko-
slovenského státu. Webové stránky 
kampaně jsou průběžně aktualizová-
ny a nově přihlášené tematické akce 
přidávány mezi ostatní. 

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

V roce 2003 si AMG stanovila jako 
jednu z nejdůležitějších aktivit 

v oblasti popularizace a propagace 
českého muzejnictví Národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis. Soutěž je vy-
hlašována ve třech hlavních kategori-
ích – Muzejní výstava roku, Muzejní 
publikace roku a Muzejní počin roku; 

od roku 2004 je každoročně udělo-
vána Cena Českého výboru ICOM. 
Od třetího ročníku soutěže je ustaven 
čestný výbor soutěže, na základě jehož 
návrhu je udělováno zvláštní ocenění 
v jedné z kategorií. Sekretariát AMG 
po celou dobu trvání soutěžního roku 
zajišťuje organizační a  technické 

zázemí soutěže, jejím partnerem je 
MK ČR. Od XIV. ročníku soutěže je 
jejím spoluvyhlašovatem také Český 
výbor ICOM. Pro každý ročník je 
vydávána výroční zpráva o průběhu 
soutěže. O pořadí soutěžních projektů 
rozhoduje sedmičlenná porota v čele 
s předsedou, jmenovaná vyhlašovateli, 
dle kritérií a pravidel daných Soutěž-
ním a Jednacím řádem. 

Ve sledovaném období byly ukon-
čeny tři ročníky soutěže. V roce 2015 
byl 1. ledna vyhlášen XIV. ročník sou-
těže, který potrvá do 28. února 2016. 
Počet přihlášených projektů i institucí 
má stále vzrůstající tendenci. Z celko-
vého přehledu za dobu trvání Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis (viz 
faktografická část zprávy) je zřejmé, 
že soutěž má v našem oboru vzestupný 
ohlas. V roce 2014 skončil XII. ročník 
soutěže rekordní účastí, přihlásilo se 
do něj 90 soutěžních projektů.

Ve dnech 1. července až 20. srp-
na 2013 proběhla v přízemním sále 
Národní knihovny ČR v Klementinu 
výstava s názvem „Muzejní publikace 
roku aneb Jak šel čas v Národní sou-
těži muzeí Gloria Musaealis“. Díky 
kvalitní spolupráci AMG a NK ČR 
měla výstava rozsáhlou propagaci 
a ohlas v médiích a setkala se s velkým 
zájmem obecenstva. v prosinci 2013 
vydala AMG znovu propagační leták 
pro muzea a galerie se základními in-
formacemi o soutěži. 

V lednu 2013 bylo na jednání zá-
stupců AMG s ředitelem Obecního 
domu v Praze Mgr. Vlastimilem Jež-
kem domluveno, že slavnostní vyhlá-
šení výsledků XII. ročníku soutěže se 
bude konat v prostorách Obecního 
domu v Praze. v Obecním domě má 
AMG blokovány vhodné prostory 
pro vyhlášení Cen Gloria musaealis 
až do roku 2016. Souběžně s vyhod-
nocením XII. ročníku a všemi úkony 
s tím spojenými probíhaly přípravy 
nové koncepce podoby Národní sou-
těže muzeí Gloria musaealis. Kvali-
tativní posun a jiné pojetí byly nutné 
zejména s ohledem na snahu o zvýšení 
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prestiže soutěže v očích médií a laické 
veřejnosti a k tomu je nutné soutěž 
zatraktivnit a dostat ji z uzavřeného 
muzejního světa. Při jednáních s ná-
městkyní ministra kultury PhDr. An-
nou Matouškovou, s ředitelkou OMG 
PhDr. Magdou Junkovou a posléze 
s ředitelem OMG Mgr. Pavlem Hlu-
bučkem vzešla ze strany Exekutivy 
AMG žádost, aby se MK ČR zasadilo 
o větší propagaci soutěže a slavnostní-
ho vyhlášení výsledků, což bylo z jejich 
strany přislíbeno.

V září 2013 byl v souvislosti s me-
morandem mezi MK ČR a ČT oslo-
ven výkonný ředitel kanálu ČT ART 
Tomáš Motl ve věci propagace sou-
těže a možnosti přenosu záznamu či 
vysílání přímého vstupu ze slavnost-
ního vyhlášení výsledků soutěže. Byla 
oslovena společnost Three Brothers, 
s. r. o., s žádostí o spolupráci na media-
lizaci soutěže. Taktéž byli vytipováni 
a oslovováni potenciální noví členové 
čestného výboru soutěže. Po provedení 
analýzy současného stavu již na pod-
zim roku 2013 Ing. Viktorem Krišto-
fem se Exekutiva AMG dohodla na 
představě o několika základních změ-
nách, které posléze nastínila na jedná-
ní s náměstkyní ministra PhDr. An-
nou Matouškovou a ředitelem OMG 
Mgr. Pavlem Hlubučkem.

Prakticky šlo o vytvoření: nové, 
atraktivnější podoby slavnostní-
ho vyhlášení Cen Gloria musaealis 
srozumitelné i nemuzejní veřejnosti 
a vyrobení spotů propagujících sou-
těž a obor; zapojení veřejnosti formou 
návštěvnické soutěže a rekonstrukce 
čestného výboru soutěže. S tím souvi-
sela i realizace opatření na podporu 
těchto záměrů, což znamenalo přede-
vším: adekvátní finanční zabezpečení 
akce; racionalizaci průběhu soutěžní-
ho roku zkrácením termínu přihlášek 
soutěžních projektů a tím i získání 
více času na přípravu slavnostního 
vyhlášení a s tím souvisejících mate-
riálů a v neposlední řadě také úprava 
Nařízení vlády o oceněních v oblasti 
kultury, udělovaných Ministerstvem 

kultury ČR, jednak v souvislosti s no-
vým Občanským zákoníkem, jednak 
např. termíny podání přihlášek nebo 
zajištěním soutěže pro návštěvníky 
muzeí. 

Zástupci AMG v průběhu roku 
2014 jednali v  pravidelných inter-
valech s  ředitelem OMG MK  ČR 
Mgr. Pavlem Hlubučkem nejen k ak-
tuálním otázkám oboru muzejnictví, 
ale zejména o nové podobě mediál-
ní koncepce soutěže 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 pro-
jednáno 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 upoutáv-
kového spotu k soutěži, potřeba ak-
tualizace formy pro odlévání trofeje 
Ceny Gloria musaealis.

Ve spolupráci s Národním muze-
em pak byla připravována nová ná-
vštěvnická soutěž Muzeum roku na 
portálu do-muzea.cz, jehož je Národní 
muzeum provozovatelem a který vzni-
kl ve spolupráci s AMG. Řešeny byly 
i další praktické otázky včetně finanč-
ního zajištění nové mediální koncepce 
soutěže, všechny s cílem jejího prosa-
zení zejména ve vizuálních médiích 
a vedoucí k větší popularizaci oboru 
muzejnictví.

V roce 2014 proběhlo také něko-
lik jednání s kreativním producen-
tem České televize Petrem Kubicou 
o možnosti zajištění přenosu záznamu 
či vysílání přímého vstupu ze slavnost-
ního vyhlášení výsledků soutěže. Bě-
hem podzimu 2014 probíhaly další 
práce na marketingové strategii a na 
propagačním spotu soutěže. Souběžně 
probíhala spolupráce na úpravách 
Soutěžního řádu soutěže Muze-
um roku, včetně jejího technického 

zajištění tak, aby mohla být spuštěna 
při slavnostním předání Cen Gloria 
musaealis v květnu 2015. Dne 2. pro-
since 2014 se uskutečnilo jednání mezi 
zástupci Exekutivy AMG a OMG, 
kde byl potvrzen záměr MK ČR na 
zvýšení příspěvku na organizační za-
jištění soutěže pro rok 2015, byl při-
praven materiál s vyčíslením nákladů 
na zajištění slavnostního předání cen 
v prostorách Smetanovy síně Obecní-
ho domu. Bylo dohodnuto, že AMG 
zašle návrh nového scénáře slavnost-
ního vyhlášení se zapracovanými změ-
nami, které lépe reflektují požadavky 
ze strany ČT. K dalším jednáním pak 
docházelo ohledně přípravy programu 
a propagačního spotu soutěže.

Od počátku roku 2015 probíhalo 
další kolo intenzivních příprav. Pří-
pravy v tomto období však narazily na 
komplikovaně časově i administrativ-
ně fungující vnitřní systém MK ČR 
i ČT. Po vyřízení připomínek OMG 
k obsahu spotu i k výši mimořádné 
dotace na ceremoniál bylo zřejmé, 
že na realizaci koprodukce s ČT je 
již v tomto ročníku pozdě. Nejistota 
ohledně reálného finančního rámce se 
pak projevila i na přípravě samotné-
ho slavnostního vyhlášení, neboť bylo 
potřeba narychlo upravit dramaturgii 
a snížit náklady. Ceremoniál v roce 
2015 tak proběhl v jakémsi „testova-
cím režimu“ nové koncepce soutěže, 
která ji posouvá směrem k moderněj-
šímu, širší veřejnosti přístupnému 
a přitom důstojnému pojetí. Z cel-
kových pozitivních ohlasů můžeme 
směle usoudit, že nastoupená cesta je 
správná a posunuje prezentaci soutěže 
kvalitativně výš. 

Exekutiva AMG již také začala 
pracovat na slavnostním vyhlášení 
ročníku 2015 – spolu se všemi part-
nery, kteří se zásadní měrou zasloužili 
o úspěch pilotního ročníku: s OMG 
v  čele s Mgr. Pavlem Hlubučkem, 
s Mgr. Vlastimilem Ježkem a Obec-
ním domem, a. s., s producenty Vikto-
rem a Igorem Krištofovými a nově také  
s ČV ICOM, který se od XIV. ročníku 
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soutěže stává jejím spoluvyhlašovate-
lem. První dobrou zprávou je pozitivní 
odpověď od vedení ČT na návrh spolu-
práce na ročníku 2015. Uskutečnilo se 
jednání zástupců AMG a OMG, s ge-
nerálním ředitelem ČT Ing. Petrem 
Dvořákem, Ph.D., a ředitelem vývoje 
pořadů a programových formátů ČT 
Mgr. Janem Maxou, kde si všichni 
zúčastnění sdělili své představy o po-
době mediálního partnerství soutěže, 
posléze se v této věci uskutečnilo ještě 

jednání mezi zástupci ČT a MK ČR. 
OMG je připraven pokračovat v jed-
náních s ČT a posílit finanční zabez-
pečení soutěže. Čestný výbor soutěže 
byl opět rozšířen o další členy. Exeku-
tiva AMG oslovila s žádostí o  spolu-
práci a mediální partnerství náměstka 
generálního ředitele Českého roz-
hlasu Mgr. Reného Zavorala, který 
se stal v roce 2015 členem čestného 
výboru soutěže. Uskutečnilo se také 
první jednání o spolupráci s generál-

ní ředitelkou agentury CzechTourism 
Ing. Monikou Palatkovou, Ph.D. Na 
zajištění XIV. ročníku soutěže a jeho 
slavnostního vyhlášení v roce 2016 
jsou podány žádosti o dotace na Hl. m. 
Prahu a MK ČR, AMG usiluje také 
o příjmy z jiných zdrojů. Lze tedy říci, 
že přípravy dalších změn Národní sou-
těže muzeí Gloria musaealis úspěšně 
pokračují a směřují k její mnohem 
reprezentativnější a pro veřejnost za-
jímavější podobě.

C. Legislativní aktivity

V rámci Exekutivy AMG, zvo-
lené na X. Sněmu AMG 

v  Opavě v  roce 2012, byla oblast 
legislativy svěřena PhDr.  Zdeňku 
Kuchyňkovi a částečně i předsedovi 
AMG PhDr. Luďku Benešovi. Zá-
roveň byla vytvořena pracovní sku-
pina pro legislativu při AMG, v níž 
kromě výše uvedených členů exeku-
tivy působili PhDr. František Frýda 
ze Západočeského muzea v  Plzni, 
Mgr. Hana Hermanová ze Středo-
českého muzea v Roztokách u Prahy 
(od 2015), Mgr. Miroslava Šmolíková 
z Muzea hl. m. Prahy a PhDr. Zdeněk 
Zahradník, čestný člen AMG, exter-
ní spolupracovník Univerzity Hradec 
Králové (od 2014).

Pozitivem v tomto směru je sku-
tečnost, že Odbor ochrany movitého 
kulturního dědictví, muzeí a galerií 
MK ČR (dále jen OMG) zařadil AMG 
mezi připomínková místa v  rámci 
vnitřního připomínkového řízení na 
MK ČR. Práci v této oblasti ovšem po 
celé funkční období komplikoval fakt, 
že na připomínkování legislativních 
norem dostává AMG velmi krátký 
čas, takže je vždy obtížné shromáždit 
připomínky z  jednotlivých Orgánů 
AMG a zpracovat jejich souhrn. Zá-
stupci AMG na jednání s ředitelem 
OMG Mgr. Pavlem Hlubučkem dne 
5. května 2015 tlumočili požadavek 
Senátu AMG, aby zásadní materiály 

byly k připomínkování předkládány 
s  větším časovým předstihem. Dle 
sdělení ředitele OMG však toto není 
možné z důvodů stanovení krátkých 
časových lhůt pro vnitřní připomín-
ková řízení v rámci MK ČR. 

Pracovní skupina pro legislativu 
při AMG se v období od minulého 
Sněmu AMG zabývala jak připomín-
kováním chystaných zákonů, či jejich 
novel a dalších právních předpisů, tak 
i řešením problémů, které přinesly 
právní normy, jež v uvedeném období 
vstoupily v platnost. Exekutiva AMG 
se v této souvislosti soustředila na tři 
zásadní témata: 
1. zákonné normy týkající se správy 

a ochrany sbírek muzejní povahy; 
2. příprava nového zákona o památ-

kové péči;
3. dopad nového Občanského záko-

níku na činnost AMG. Velmi pro-
spěšná byla v této souvislosti ze-
jména úzká spolupráce Exekutivy 
AMG s Komisí Rady AK ČR pro 
kulturu, památkovou péči a cestov-
ní ruch a s jejím místopředsedou 
Ing. Zdeňkem Štefkem, radním 
pro kulturu Středočeského kraje.

Nový Občanský zákoník
Asi nejvíce se muzeí a galerií dotkl 
nový Občanský zákoník (dále jen 
NOZ), který vstoupil v platnost 1. 1. 
2014. Byl zrušen zákon č. 83/1990 Sb., 

o  sdružování občanů, a  občanská 
sdružení jako právní forma přestala 
existovat. Pro AMG jako občanské 
sdružení z toho vyplynula povinnost 
se do 31. prosince 2016 transformo-
vat, resp. změnit a nově registrovat 
své stanovy, pokud jsou ty dosavadní 
v rozporu s novými předpisy. Proto 
Exekutiva AMG nechala upravit Sta-
novy AMG a ty jsou překládány ke 
schválení XI. Sněmu AMG v Plzni. 

Zrušení zákona č. 357/1992 Sb., 
o dani dědické, darovací a dani z ne-
movitostí, v  souvislosti se vstupem 
v platnost NOZ zasáhlo jeden z nej-
významnějších zdrojů obohacování 
muzejních sbírek. Veškeré dary mu-
zeím  a galeriím se staly bezúplat-
nými příjmy, podléhajícími daňové 
povinnosti, přičemž od daně z příjmů 
byly osvobozeny jen veřejně prospěš-
ní poplatníci s výjimkou krajů a obcí. 
Protože ty jsou v případě, že zřizují 
muzea a galerie, vlastníky sbírek, zna-
menalo to kvůli daňovému přiznání 
nechat veškeré dary do sbírek ocenit, 
což by bylo mnohdy dražší než samot-
ná hodnota daru. k tomuto tématu 
proběhlo 27. března 2014 jednání zá-
stupců AMG s Komisí Rady AK ČR 
pro kulturu, památkovou péči a ces-
tovní ruch a 1. dubna 2014 s Kulturní 
komisí Svazu měst a obcí ČR. Obě 
sdružení slíbila AMG podporu ve 
věci zrušení daňové povinnosti pro 
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dary do muzeí a galerií, AK ČR na-
víc i podporu legislativní iniciativě 
Středočeského kraje v  této záleži-
tosti. Ve spolupráci s Komisí Rady  
AK ČR a OMG se podařilo do nove-
ly zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, prosadit ustanovení, že osvo-
bození od daně z bezúplatných příjmů 
se týká i krajů a obcí a že osvobozeny 
jsou nejen finanční dary veřejně pro-
spěšným poplatníkům, ale jakékoli 
dary na kulturu, pokud dotyčný po-
platník o jejich osvobození požádá. 
Zároveň bylo stanoveno, že dary do 
sbírek se oceňují pro daňové účely 
hodnotou 1 Kč. Podrobnosti týkající 
se této problematiky byly zveřejněny 
ve Věstníku AMG 1/2015.

Bohužel, v rámci novelizace záko-
na o daních z příjmů bylo do § 19b, 
odst. 1, písm. d/2 doplněno, že od 
daně z příjmů je osvobozen příjem 
v podobě majetkového prospěchu z vý-
půjčky, pokud v úhrnu příjmy z tohoto 
majetkového prospěchu od jednoho 
půjčitele nepřesáhnou ve zdaňovacím 
období částku 100 000 Kč. Aby mu-
zea a galerie byly schopny prokázat, 
že majetkový prospěch od jednoho 
subjektu za jeden rok byl do limitu, 
či naopak překročil limit a jsou po-
vinny jej zdanit, musí jej být schopné 
vyčíslit. Podrobnější vysvětlení, co se 
rozumí majetkovým prospěchem z vý-
půjčky u muzeí a galerií, které nejsou 
finančně soběstačné a bez dotací ze 
státního rozpočtu či rozpočtů ÚSC 
by nemohly plnit své funkce, ovšem 
chybí. Dle návrhu novely zákona o da-
ních z příjmů měly být vyjmenovány 
subjekty, na  které se toto ustanovení 
nemělo vztahovat. Do zákona se však 
žádná výjimka nedostala. Nejčistším 
řešením by proto bylo tento problém 
odstranit další novelou zákona, která 
by muzea a galerie, potažmo všechny 
veřejně prospěšné poplatníky, z po-
vinnosti zdaňovat majetkový prospěch 
z výpůjček vyloučila.

Z pohledu uchování muzejních 
sbírek v celistvosti jsou v NOZ pro-
blematické paragrafy o vydržení práva 

k věci. Institut vydržení je definován 
v ustanoveních §§ 1089–1098. Vy-
držení přitom může být dvojí: řádné  
a mimořádné. v § 1089 je řádné vy-
držení definováno takto: „Drží-li po-
ctivý držitel vlastnické právo po ur-
čenou dobu, vydrží je a nabude věc 
do vlastnictví.“ Podle § 1091 NOZ 
je k vydržení práva k movité věci po-
třebná nepřerušená držba trvající tři 
roky. Pro vydržení vlastnického práva 
u věcí nemovitých je stanovena lhůta 
nepřerušené držby na deset let. Zará-
žející je ovšem druhá věta citovaného 
§ 1089: „Nepoctivost předchůdce ne-
brání poctivému nástupci, aby počal 
vydržení dnem, kdy nabyl držby.“ Čili 
k vydržení stačí dobrá víra držitele.  
U běžných sbírkových předmětů, např. 
porcelánový servis, chladné zbraně, 
ale třeba i méně známý obraz, pokud 
se u někoho objeví po době delší než 
tři roky, se bude těžko dokazovat, že 
jejich držitel musel vědět, že předmět 
získal od nepoctivého držitele. 

Možná ještě méně naděje na vrá-
cení ukradeného předmětu do sbír-
ky skýtá Mimořádné vydržení podle 
§ 1095. „Uplyne-li doba dvojnásobně 
dlouhá, než jaké by bylo jinak zapo-
třebí, vydrží držitel vlastnické právo, 
i když neprokáže právní důvod, na 
kterém se jeho držba zakládá. To ne-
platí, pokud se mu prokáže nepoctivý 
úmysl.“ To znamená, že po 6 letech, 
pokud se neprokáže, že držitel sbírko-
vý předmět sám ukradl, není šance na 
jeho vrácení, protože nemusí doklá-
dat, jak a od koho ho získal. 

Podle JUDr. Milady Kervitcero-
vé z OMG by se § 20, odst. 2 NOZ, 
podle nějž: „Právnické osoby veřejné-
ho práva podléhají zákonům, podle 
nichž byly zřízeny; ustanovení tohoto 
zákona se použijí jen tehdy, slučuje-li 
se to s právní povahou těchto osob...“, 
vydržení práva k odcizené věci ze sbí-
rek nemělo týkat příspěvkových orga-
nizací státních, krajských či obecních. 
Jak ale JUDr. Milada Kervitcerová 
upozornila, zatím v této věci neexistu-
je žádná judikatura, takže jde o právní 

názor, který nemusí v  případném 
soudním řízení soudy akceptovat.

Ve spolupráci s  Komisí Rady 
AK ČR pro kulturu, památkovou péči 
a cestovní ruch se proto Exekutiva 
AMG pokouší o doplnění §§ 1089–
1098 NOZ o dovětek, že držbu prá-
va vlastnického v případě odcizených 
movitých památek a sbírkových před-
mětů muzejní povahy nelze nabýt ani 
řádným, ani mimořádným vydržením.

Zákon č. 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy 
Na základě žádosti OMG o nominová-
ní 3 zástupců AMG do pracovní skupi-
ny pro přípravu věcného záměru záko-
na, kterým se mění zákon č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, 
především však na přípravě novely 
prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb., 
Exekutiva AMG navrhla do porad-
ního orgánu náměstkyně ministra 
kultury PhDr.  Anny Matouškové 
tři kandidáty – PhDr. Luďka Bene-
še, Annu Komárkovu, BBus (Hons) 
a Mgr. Michala Babíka, ředitele Re-
gionálního muzea a galerie v Jičíně. 
Připomínky k návrhu novely vyhlášky  
č. 275/2000 Sb., byly v prosinci 2012 
zaslány OMG. Vypořádání připo-
mínek bylo na MK ČR projednáno 
24. ledna 2013, kdy Exekutivu AMG 
zastupoval PhDr. Zdeněk Kuchyňka. 
Zástupce OMG RNDr. Jiří Žalman 
se zúčastnil i zasedání Senátu AMG 
19. února 2013. Na základě připomí-
nek byly ještě změněny termíny inven-
tarizací tak, že v muzeích a galeriích, 
které evidují více než 500 000 inven-
tárních čísel sbírkových předmětů, je 
lhůta k provedení kompletní inventa-
rizace sbírkového fondu prodloužena 
na 20 let. Novela vstoupila v platnost  
1. července 2013.

Novelou č. 303/2013 Sb. pak byla 
od 1. ledna 2014 v souvislosti s účin-
ností NOZ do zákona č. 122/2000 Sb. 
doplněna některá ustanovení týkající 
se veřejně prospěšných služeb muzeí 
a galerií, charakteru sbírek jako věci 
hromadné apod.
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V souvislosti s potřebou výraz-
něji upravit zákon č. 122/2000 Sb. 
Exekutiva AMG shromáždila z Kraj-
ských sekcí AMG i  jednotlivých 
členských muzeí AMG připomín-
ky k materiálu Právní a legislativní 
prostředí, v  němž se realizuje péče 
o movité kulturní dědictví a k záko-
nu č. 122/2000 Sb. Souhrn připo-
mínek, který zpracoval PhDr. Zde-
něk Kuchyňka, byl v pracovní verzi 
předán náměstkyni ministra kultury 
PhDr. Anně Matouškové na jednání  
21. října 2013 a následně po doplnění 
o některé podněty vzešlé z tohoto jed-
nání byl v konečné podobě zaslán na 
MK ČR dne 23. října 2013 a znovu 
na žádost MK ČR 18. listopadu 2013. 
Souhrn je k dispozici na Sekretariátu 
AMG. Proponované jednání poradní-
ho orgánu se však již neuskutečnilo.

Novelu zákona č. 122/2000 Sb., 
resp. podklady a náměty pro ni, při-
pravuje poradní sbor ředitele OMG. 
V současné době je do činnosti tohoto 
orgánu zapojeno několik pracovní-
ků muzeí a galerií. Předseda AMG 
PhDr. Luděk Beneš spolu s výkonnou 
ředitelkou AMG Annou Komárko-
vu, BBus (Hons), jednali 5. května 
2015 s ředitelem OMG Mgr. Pavlem 
Hlubučkem mj. o možnosti nominace 
zástupce AMG do tohoto poradního 
orgánu nejen pro oblast legislativy, 
obzvláště poté, co svou rezignaci na 
členství v  poradním sboru ohlásil 
PhDr. František Šebek.

Dle návrhu Koncepce rozvoje mu-
zejnictví v České republice pro období 
2015–2020, kterou AMG připomín-
kovala v několika fázích, se v souvis-
losti se vznikem systému akreditace 
muzeí počítalo s tím, že do registru 
muzeí by byly zapsány pouze ty insti-
tuce, které mají své sbírky zapsány 
v Centrální evidenci sbírek. Exekutiva 
AMG se s tímto návrhem neztotož-
nila, neboť by z možnosti akreditace 
vyloučil muzea, která splňují veškeré 
potřebné standardy muzejní práce, ale 
ze zákona nemají povinnost a ani ne-
pociťují potřebu zápisu svých sbírek do 

CES. Na základě připomínek AMG 
ke  Koncepci byla v  kapitole 3.2.2. 
Zřízení Registru muzeí a galerií tato 
podmínka opuštěna a registr tak má 
zahrnout nejen instituce, spravující 
sbírky zapsané v CES, ale i další mu-
zea, splňující předem dané standardy. 
Předpokládáme, že se to promítne i do 
přípravy výše uvedené novely zákona  
č. 122/2000 Sb.

Nový zákon o ochraně 
památkového fondu
Vláda ČR svým Usnesením č. 156 ze 
dne 6. března 2013 schválila věcný 
záměr zákona o památkovém fondu 
a uložila ministryni kultury zpraco-
vat a vládě do 30. září 2013 předložit 
návrh zákona v paragrafovém znění. 
AMG tento zákon opakovaně připo-
mínkovala. Dne 19. dubna 2013 se 
na MK ČR uskutečnilo zasedání po-
radního orgánu zřízeného k přípravě 
nového památkového zákona, kterého 
se za AMG zúčastnil PhDr. Zdeněk 
Kuchyňka. Původně mělo být para-
grafované znění zákona předáno do 
vlády do září 2013, projednávání to-
hoto znění ale probíhalo ještě po celý 
rok 2014 i v první polovině roku 2015. 
Zákon byl do vlády předán na začátku 
července letošního roku s vyznačením 
změn vzešlých z připomínkového říze-
ní. V důvodové zprávě se předpokládá, 
že zákon by měl vstoupit v platnost 
1.  ledna 2018. Obtížnost posuzová-
ní postupně zveřejňovaných návrhů, 
které na rozdíl od toho předaného vlá-
dě neměly barevně vyznačeny změny 
oproti předchozí verzi, dokládá výčet 
dat zveřejnění jednotlivých pracov-
ních verzí – 17. října 2013, 10. dubna 
2014, 16. června 2014, 16. července 
2014, 3, září 2014, 7.  října 2014, 
28. listopadu 2014, 9. ledna 2015, 
17. února 2015, 9. března 2015, 29. 
dubna 2015 a konečně verze pro jed-
nání vlády z 30. června 2015.

Zákon se muzeí a galerií dotýká ve 
třech sférách: 1) jako správců památ-
kově chráněných nemovitostí i mo-
vitých kulturních památek v rámci 

jejich sbírek; 2) jako osob oprávně-
ných k provádění archeologických vý-
zkumů a 3) v případě zejména galerií 
a velkých muzeí jako restaurátorských 
pracovišť, která restaurují kulturní 
památky.

První stanovisko AMG k návr-
hu zákona o ochraně památkového 
fondu bylo na MK ČR odesláno na 
začátku července 2014, přičemž bylo 
poskytnuto také představitelům Aso-
ciace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR 
a vedení ICOMOS. Vzhledem k tomu, 
že ze strany MK ČR byl vznesen po-
žadavek, aby další připomínky nebyly 
předkládány jako oficiální materiál 
a poskytovány dalším subjektům, ne-
boť se zatím jedná pouze o pracovní 
materiál, jenž teprve bude předložen 
k oficiálnímu připomínkovému řízení, 
nebyla další stanoviska AMG rozesílá-
na. 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 Ku-
chyňku, jehož jmenování Ministerstvo 
kultury v září schválilo. Na zasedání 
Komise Rady AK ČR pro kulturu, pa-
mátkovou péči a cestovní ruch, které 
se konalo 4. září 2014 a zabývalo se 
mj. i přípravou uvedeného zákona, byl 
přizván za AMG PhDr. Zdeněk Ku-
chyňka, který zde přednesl základní 
body stanoviska AMG k návrhu zá-
kona. Další jednání proběhlo na Stře-
dočeském kraji 11. září 2014 opět za 
účasti PhDr. Zdeňka Kuchyňky. Dne 
18. září 2014 se PhDr. Luděk Beneš 
a PhDr. Zdeněk Kuchyňka zúčastnili 
slyšení a diskuse v Podvýboru pro kul-
turu Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR k zákonu o památkovém fondu, 
kde přednesli připomínky a stanovis-
ka 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 Ku-
chyňka a opět zde prezentoval připo-
mínky AMG. Dne 10. listopadu 2014 
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proběhlo další – dle vyjádření náměst-
kyně ministra kultury PhDr. Anny 
Matouškové poslední – jednání po-
radního sboru MK ČR ve věci pří-
pravy Zákona o památkovém fondu, 
jehož se zúčastnili zástupci AMG 
PhDr. František Frýda a PhDr. Zde-
něk Kuchyňka. Na webu MK ČR bylo 
27. listopadu 2014 zpřístupněno aktu-
alizované paragrafované znění návrhu 
zákona. Exekutiva AMG na jeho zve-
řejnění reagovala novými připomín-
kami. Původně mělo být paragrafové 
znění zákona předloženo vládě do 
konce března 2015. Na počátku roku 
2015 však byly zveřejněny další tři po-
změněné verze zákona a uskutečnila 
se další jednání ohledně vypořádání 
připomínek z vnějšího připomínko-
vého řízení a definitivní paragrafové 
znění zákona včetně důvodové zprávy 
bylo – jak už jsme uvedli – předloženo 
do vlády 30. června 2015. 

Mimo Exekutivu AMG byly na 
MK ČR, předsedovi vlády ČR a dal-
ším politikům zaslány připomínky 
Archeologické komise AMG. Na je-
jich základě se uskutečnilo 22. červ-
na 2015 v  Archeologickém ústa-
vu AV ČR, v. v.  i., v Praze jednání, 
z nějž ze všech připomínek Komise 
byly uznány jako zásadní tři – v § 3 
je třeba doplnit definici archeologic-
kého dědictví (stejně jako je definová-
no architektonické dědictví); v § 87, 
odst. 2, výslovné uvedení, že náklady 
na záchranný archeologický výzkum 
musejí být nejnižší, musí být zruše-
no, protože zakládá možnost soud-
ních sporů po uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy o výzkumu, pokud by si 
investor obstaral od jiné oprávněné 
osoby návrh s nižší cenou; v § 93, 
odst. 1 doplnit, že náhodný archeolo-
gický nález je nálezce povinen ohlásit 
obci, nebo místně příslušné opráv-
něné osobě zřizované krajem (nále-
zy jsou vlastnictvím kraje). Jakým 
způsobem tyto připomínky uplatnit, 
bude předmětem dalšího jednání dle 
vývoje situace s projednáváním nové-
ho zákona v Parlamentu ČR. 

Autorský zákon
Na základě výzvy odboru autorského 
práva MK ČR z prosince 2011 byl do 
Pracovní skupiny pro přípravu nove-
ly autorského zákona jako zástupce 
AMG jmenován Mgr. Martin Seke-
ra, Ph.D. Po několikerých menších 
novelách byla v červenci 2015 AMG 
zaslána k připomínkovému řízení vel-
mi důležitá novela autorského zákona 
týkající se jak knihovních licencí, tak 
i osiřelých děl. k této novele nevznesla 
Exekutiva AMG již žádné připomín-
ky, neboť podle našeho názoru řeší 
sporná místa, jako jsou osiřelá díla 
výtvarná (§§ 27a, 27b), zveřejňování 
katalogů sbírek na internetu včetně 
děl chráněných (§ 37, odst. 6) a také 
platby za kopírování poskytované 
muzei (Příloha č. 1, odst. 6 – v této 
příloze špatné číslování odstavců 2, 3, 
4). Jako pozitivní hodnotíme i to, že 
kolektivní správce musí stanovit dle 
§ 98f, odst. 2 a 3 přiměřenou odměnu 
za užití díla a musí přihlédnout k úče-
lu – týká se to např. neúměrných od-
měn za hraní chráněného repertoáru 
na vernisážích. Jediné, co není úplně 
šťastné, je zahrnutí muzeí a galerií 
a archivů v § 37, odst. 1 pod pojem 
„knihovna“. v poznámce 18 je ale uve-
den odkaz na zákon č. 122/2000 Sb., 
a všude tam, kde se píše o knihovně, 
týká se to i muzeí a galerií. Předpoklá-
daná účinnost novelizovaného zákona 
je od 1. dubna 2016.

Zákon o archivnictví 
a spisové službě 
V rozsáhlé a  stále dosti problema-
tické oblasti zákona o archivnictví 
a spisové službě a souvisejících před-
pisech přetrvávají některé zásadní 
rozpory mezi režimem nakládání se 
sbírkami archivní povahy (archiváli-
emi) v muzeích stanoveným v zákoně 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mu-
zejní povahy, s pravidly obsaženými 
v zákoně č. 499/2009 Sb., o archiv-
nictví a spisové službě. V roce 2013 
měl být ve spolupráci AMG a Ar-
chivní správy Ministerstva vnitra ČR 

uspořádán seminář k aplikaci archiv-
ní legislativy v muzejní praxi (mj. na 
téma výběr archiválií, režim dvojího 
zacházení dle muzejního a dle archiv-
ního zákona, archiválie ve vztahu 
k autorskému zákonu, digitalizace 
a archiválie). Kvůli reorganizaci na 
MV ČR a odchodu některých pracov-
níků Archivní správy se však seminář 
neuskutečnil.

Zákon č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými 
společnostmi
V souvislosti s tímto zákonem Biskup-
ství litoměřické a českobudějovické po-
žádala muzea či galerie ve svých diecé-
zích o zpřístupnění sbírkové evidence 
za účelem zjištění, zda se ve sbírkách 
dotyčného muzea či galerie nenachá-
zejí předměty, které tvořily původní 
majetek církví a náboženských spo-
lečností. Exekutiva AMG zpracovala 
doporučení, které bylo rozesláno jed-
notlivým institucím prostřednictvím 
elektronického Bulletinu AMG a bylo 
vyvěšeno také na internetových stán-
kách AMG. K zákonu také vypraco-
val Odbor církví MK ČR stanovisko,  
v němž je mj. uvedeno, že zákon se 
vztahuje na majetek ve vlastnictví stá-
tu, nikoli např. samosprávných celků; 
vztahuje se však na ty sbírky, které 
zůstaly státní, protože je obce nepře-
vedly do svého vlastnictví, a také na 
sbírky někdejších krajských muzeí, 
k nimž přešla zřizovatelská funkce na 
základě zákona č. 157/2000 Sb., pro-
tože je v něm v § 4 výslovně uvedeno, 
že „pokud na věci, které přecházejí do 
vlastnictví krajů podle tohoto zákona, 
uplatnila nebo uplatní nárok osoba 
oprávněná podle zvláštních právních 
předpisů, stane se kraj dnem nabytí 
účinnosti rozhodnutí vydaného pod-
le § 1 osobou povinnou podle těchto 
zvláštních právních předpisů.“ 

Na základě žádosti Exekuti-
vy AMG o  metodické doporučení 
MK ČR ve věci stanovení postupu 
pro vydávání sbírkových předmětů 
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a jejich vyřazování z CES v případě, 
že: 1) mají být vydávány dle zákona  
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vy-
rovnání s  církvemi a  náboženský-
mi společnostmi, příp. dle zákona 
č.  298/1990 Sb., o  úpravě někte-
rých majetkových vztahů řeholních 
řádů a kongregací a arcibiskupství 
olomouckého, nebo 2) z důvodu, že 
dárce v souladu s § 2068 a NOZ dar 
odvolal, ředitel OMG Mgr.  Pavel 
Hlubuček zaslal AMG dopis, v němž 
vytýčil hlavní zásady vydávání. Tento 
dokument byl rozeslán členům AMG 
prostřednictvím krajských senátorů 
i Bulletinu AMG, vyvěšen byl také na 
webových stránkách AMG.

Další legislativní problematika
Stejně jako v  předchozím období 
Exekutiva AMG neustále upozor-
ňovala na nejrůznějších platformách 
na kolizi zákona č. 563/19911 Sb., 
o účetnictví, a platného znění zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech ÚSC zejména v oblasti nákupu 
sbírek. Zatímco zákon o účetnictví 
stejně jako jeho prováděcí vyhláška 
č. 410/2009 Sb. stanovují, že nákup 
sbírek má být hrazen z provozních 
prostředků, rozpočtová pravidla 
obsažená v zákoně č. 250/2000 Sb. 
toto neumožňují a přikazují naopak 
nakupovat sbírky z investičních pro-
středků. Tato ani další připomínky 

AMG k novele zákona a k uvedené 
vyhlášce nebyly ze strany Ministerstva 
financí akceptovány. Pozitivní je, že 
vyřešení tohoto problému bylo na zá-
kladě připomínek AMG zahrnuto do 
Koncepce rozvoje muzejnictví v České 
republice v  letech 2015–2020 (bod 
3.3.1 Legislativní nástroje).

Exekutiva AMG se zabývala i ně-
kterými dalšími legislativními norma-
mi, a pokud se – byť třeba jen okrajově 
– dotýkaly muzeí a galerií, zpracováva-
la k nim připomínky. Připomínkovala 
např. novelu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 
Na neblahý dopad některých pasáží 
novely na muzea a galerie upozor-
nila Exekutivu AMG JUDr. Milada 
Kervitcerová z OMG. 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 zveřej-
ňování informačních databází, včetně 
sbírkové evidence, a informací chrá-
něných autorským právem. Připomín-
ky AMG k návrhu této novely zatím 
nevyvolaly ze strany jeho předklada-
telů žádnou reakci.

PhDr. Zdeněk Kuchyňka se dne 
27. listopadu 2014 zúčastnil jednání 
Komise Rady Asociace krajů ČR pro 
kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch a přednesl příspěvek shrnující 

problematiku právních předpisů, kte-
ré se dotýkají činnosti muzeí a gale-
rií. Na základě tohoto příspěvku byl 
pro další jednání Komise zpracován 
souhrnný materiál a Komise se budě 
těmito problémy nadále zabývat.

V uplynulých třech letech se opět 
objevily tendence v některých městech 
či krajích ke sloučení muzea s dalšími 
nejen kulturními institucemi. Na zá-
kladě žádosti svých členů zpracovala 
AMG stanovisko ke slučování těchto 
kulturních institucí, které poté zaslala 
jako argumentační materiál vedení 
příslušného muzea, resp. dopisy byly 
adresovány přímo zřizovatelům mu-
zeí. Ve věci slučování kulturních or-
ganizací bylo již v minulém období do-
jednáno s vedením Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR, že se 
AMG a SKIP budou vzájemně o aktu-
álních kauzách informovat a vymění si 
svá stanoviska, neboť v řadě případů 
měla být s muzeem sloučena do jedné 
instituce také knihovna. Dle Usnesení 
X. Sněmu AMG v Opavě zpracovala 
Exekutiva AMG v čele s PhDr. Ja-
nou Hutníkovou souhrnný materiál 
s argumentací k tzv. optimalizaci kul-
turních institucí v regionech, který 
je k dispozici ke stažení na webových 
stránkách AMG pod názvem Jak če-
lit záměru na slučování muzeí/galerií 
mezi sebou navzájem nebo s  jinými 
subjekty.

D. Muzeologie a vzdělávání muzejních 
pracovníků

V této oblasti X. Sněm AMG 
v Opavě vytyčil několik základ-

ních úkolů: podporovat vzdělávání 
muzejních pracovníků, podílet se na 
zkvalitňování a profesionalizaci růz-
ných aspektů muzejní práce pořádá-
ním jednodenních specializovaných 
seminářů; pokračovat v organizačním 
a odborném zajištění kurzů Školy 

muzejní propedeutiky; připravit a pu-
blikovat učební text nástavbového 
kurzu Školy muzejní propedeutiky 
– metodickou příručku muzejního 
výstavnictví; uspořádat dvě celorepub-
liková kolokvia na aktuální témata 
z oboru českého muzejnictví.

Je možné konstatovat, že vzdělá-
vání muzejních pracovníků probíhá 

ve dvou rovinách. Jednak je to vzdě-
lávání ve Škole muzejní propedeutiky, 
jednak to jsou setkání na jedno- až 
třídenních seminářích, kolokviích 
a konferencích, pořádaných AMG, 
jejími odbornými a oborovými komise-
mi i institucionálními členy, které jsou 
vždy zaměřeny tematicky na jednotlivé 
muzejní činnosti. 
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Škola muzejní propedeutiky

Osou snah AMG na poli vzdělávání 
pracovníků muzeí se stala Škola 

muzejní propedeutiky, jejíž první běh 
byl otevřen v roce 2002. Od pátého 
běhu ve školním roce 2006/2007 byla 
ŠMP rozdělena na dvě části – byly 
otevřeny základní (původní) a nově 
nástavbový kurz, věnovaný muzej-
nímu výstavnictví. Základní kurz je 
určen pracovníkům muzeí, kteří se 
podílejí na odborné správě a využí-
vání sbírek a nejsou absolventy školy 
poskytující odborné muzeologické 
vzdělání. Mohou ho využít i pracovní-
ci úřadů samosprávy, které vykonávají 
funkci zřizovatele muzea. v základ-
ním kurzu získá student vědomosti 
o muzejní praxi, související legislati-
vě 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. Nástav-
bový kurz byl dle změněných pravi-
del v roce 2014 po složení vstupního 
testu otevřen také všem zájemcům 
z řad muzeí a galerií či příbuzných 
oborů, kteří neabsolvovali základní 
kurz ŠMP.

Vedoucím ŠMP je od jejího vzni-
ku PhDr.  František Šebek. Výuka 

probíhala, jako v předchozích letech, 
v prostorách Národního muzea – Čes-
kého muzea hudby a organizačně ji 
zajišťoval Sekretariát AMG.

Lektorská skupina sestává ze zku-
šených praktiků, z nichž většina záro-
veň přednáší muzeologii (resp. mu-
zeografii) na vysokých nebo středních 
odborných školách v České republice. 
V závěrečné anonymní anketě hodnotí 
každoročně frekventanti kursů úroveň 
lektorů většinou kladně. Posluchači 
v anketě kladně hodnotí také obsa-
hové zaměření ŠMP, což potvrzuje 
i setrvalý zájem uchazečů o přijetí do 
kursů, zejména pak do základního 
kursu.

Ve školním roce 2015/2016 byl ve 
dvou paralelních třídách otevřen pro 
45 posluchačů již XIV. běh základního 
kurzu. Nástavbové kurzy proběhly ve 
školním roce 2013/2014 a 2014/2015 
(V. běh). Kurzy Muzejního výstavnic-
tví jsou otevírány vždy dle zájmu po-
sluchačů.

V  roce 2013 a  2014 byly pro 
frekventanty nástavbového kurzu 
uspořádány dvě exkurze po muzeích 
a  galeriích na území  Plzeňského 
a Středočeského kraje. V závěru roku 
2014 byla nejen pro posluchače ŠMP 
vydána skripta nástavbového kurzu.

Další možnosti vzdělávání muzejních 
pracovníků a aktivity AMG na tomto poli 

Projekt vzdělávání edukačních pra-
covníků muzeí a galerií připravi-

lo ve spolupráci s AMG Metodické 
centrum pro muzejní pedagogiku při 
Moravském zemském muzeu v Brně. 
Vzdělávací kurzy nazvané Základy 
muzejní pedagogiky byly zahájeny na 
podzim 2012 a pokračovaly i v letech 
2013, 2014 a 2015. AMG také dlouho-
době spolupracuje s Technickým mu-
zeem v Brně na vzdělávacích Kurzech 

preventivní konzervace, které pořádá 
Metodické centrum konzervace při 
TMB. 

AMG se v roce 2012 stala partne-
rem projektu Národního muzea Do-
tkni se 20. století, který byl dokončen 
v roce 2014. Projekt byl zaměřen na 
možnost využití sbírkových předmětů 
českých muzeí ve výuce moderních dě-
jin na základních a středních školách. 
V letech 2013–2014 výstupy projektu 

přímo využilo více než 3 500 žáků. 
Partnery projektu byly Moravské 
zemské muzeum, Hornické muze-
um Příbram, Masarykovo muzeum 
v Hodoníně, Muzeum Českého lesa 
v Tachově, Asociace učitelů dějepisu, 
Univerzita Karlova v Praze a AMG. 
Podrobná zpráva o projektu byla pub-
likována ve Věstníku AMG č. 6/2014.

Komise AMG realizovaly plánova-
né projekty, kterými byly z velké části 
diskusní fóra, konference a semináře 
zaměřené na vzdělávání svých členů. 

V období 2013–2015 proběhla 
celá řada dílčích seminářů, věnova-
ných profesionalizaci muzejních pra-
covníků. Dne 24. dubna 2013 proběhla 
v Divadle Archa mezinárodní konfe-
rence RE:PUBLIKUM. Možnosti 
spolupráce s publikem ve 21. století, 
kterou pořádaly Česká kancelář pro-
gramu Kultura, MEDIA Desk Česká 
republika a Divadlo Archa. Jedním 
z řečníků byl také zástupce Ashmo-
lean Museum v Oxfordu Dr. Nick 
Mayhew. AMG byla Institutem umě-
ní – Divadelním ústavem nabídnu-
ta možnost využít jeho přítomnosti 
v ČR pro uspořádání samostatného 
workshopu. Ve velmi krátkém čase 
tak byl AMG připraven jednodenní 
seminář pod názvem Muzeum a ná-
vštěvník, který se uskutečnil ve čtvr-
tek 25. dubna 2013 v Nové budově 
Národního muzea za velkého zájmu 
českých muzejníků. Úvodní referát 
přednesl Dr. Nick Mayhew, dalšími 
příspěvky do programu semináře při-
spěli zástupci muzeí a galerií z ČR, 
ve kterých byly úspěšně prováděny, 
provádějí se, či se začínají připravo-
vat zajímavé návštěvnické programy. 
Zpráva ze semináře byla otištěna ve 
Věstníku AMG 3/2013.

Ve dnech 20.–22. března 2013 
se konal VI. ročník mezinárodní 
konference Muzeum a škola, kterou 
pořádá oddělení muzejní pedagogi-
ky Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně. Jedním z výstupů konference 
byl i společný dopis účastníků konfe-
rence náměstkovi ministra MŠMT 
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PhDr.  Jindřichu Fryčovi, kterým 
upozornili na problematický výklad 
možnosti zařazení výukových programů 
škol a galerií ve spojitosti se zákonem  
č. 198/2012 Sb., o pedagogických pra-
covnících. Mnozí ředitelé škol na jejím 
základě neumožňovali účast učitelů  
a tím i školních tříd na muzejních 
programech v rámci výuky, ale ozna-
čovali ji pouze za volnočasovou ak-
tivitu. V  této věci byl Exekutivou 
AMG osloven I. náměstek ministra 
školství Jiří Nantl s žádostí o společ-
nou schůzku se zástupci AMG. Nejen 
tato otázka, ale celkově problemati-
ka muzejní pedagogiky byla důvo-
dem intenzivní práce vedení AMG 
na přípravě setkaní s  představiteli 
MŠMT a  MK  ČR. Ve spolupráci 
Exekutivy AMG a Komise pro práci  
s veřejností a muzejní pedagogiku při 
AMG bylo připraveno pro toto jednání 
několik hlavních témat. Vládní krize  
a změny na MŠMT však vedly k od-
ložení tohoto jednání, které se mělo 
mj. týkat přípravy Strategie vzdělá-
vací politiky do roku 2020, profese 
muzejního pedagoga v  Katalogu 
prací, dalšího vzdělávání v  oblasti 
muzejní pedagogiky, dotačních pro-
gramů na podporu spolupráce muzeí 
a škol a výkladu zákona č. 198/2012,  
o pedagogických pracovnících. V dal-
ším období tak bylo třeba hledat 
nové kontakty. Na základě jednání 

Exekutivy AMG s náměstkem mi-
nistra kultury Ing. Vlastislavem Ou-
rodou, které se uskutečnilo 9. srpna 
2015, a informace, že se mezi MK ČR 
a MŠMT uskuteční jednání, na němž 
by mělo být řešeno zařazování peda-
gogických pracovníků v muzeích do 
Katalogu prací a definice edukačního 
pracovníka v kultuře, předala AMG 
jako podklad pro toto jednání rozpra-
covaný návrh na zařazování edukač-
ních pracovníků do jednotlivých pla-
tových tříd s  konkrétním popisem 
činností.

V bilancovaném období uspořá-
dala AMG dvě organizačně velice ná-
ročné a úspěšné konference věnované 
tématům, kterými v současnosti žije 
muzejní prostředí.

V roce 2013 to byla mezinárod-
ní konference Muzeum a změna IV, 
věnovaná problematice soudobé do-
kumentace.

V roce 2014 se pak pod názvem 
Muzeum a proměny společnosti usku-
tečnilo v pořadí již VIII. celorepub-
likové kolokvium na aktuální téma 
českého muzejnictví. Kolokvium 
se konalo ve dnech 4. až 5. listopa-
du 2014 v Univerzitním kině Scala 
v Brně a společně jej připravily AMG, 
Český výbor ICOM, Mendelovo mu-
zeum MU a  oddělení muzeologie 
Ústavu archeologie a muzeologie FF 
MU ve spolupráci s dalšími subjekty 

a s finanční podporou Ministerstva 
kultury ČR. První jednací den byl roz-
dělen do tří tematických bloků: 200 let 
českého muzejnictví, 25 let AMG a 20 
let Českého výboru ICOM; Vliv pro-
měn společnosti na činnost muzeí a na-
opak; Muzea tvoří sbírky a lidé. Hlavní 
téma druhého dne jednání Společnosti 
přátel muzeí a galerií, naznačil již na 
závěr prvního dne ve svém historic-
kém exkurzu PhDr. František Šebek. 
Další řečníci se věnovali historii i sou-
časné podobě, činnosti i problémům 
jednotlivých sdružení, působících jak 
při velkých národních či zemských 
muzeích, tak i při některých regionál-
ních institucích. Díky úsilí organizáto-
rů se o své zkušenosti podělili i hosté 
ze zahraničí – kolegové ze Slovenské 
národní galerie, a také ředitel Lich-
tenštejnských knížecích sbírek Johann 
Kräftner. Na závěr kolokvia se usku-
tečnila panelová diskuze k tématice 
muzejních společností.

Vzhledem ke skutečnosti, že AMG 
slaví v roce 2015 již 25 let své existen-
ce, stalo se VIII. brněnské kolokvium 
i jednou z prvních připomínek tohoto 
výročí a zároveň jednou z možností 
k hodnocení dosavadní činnosti a vý-
sledků AMG. o reflexi práce AMG 
za 25leté období se postaral předseda 
AMG PhDr. Luděk Beneš ve svém 
referátu v  rámci úvodního bloku 
jednání. 
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E. Vnitřní chod AMG

V Usnesení X. Sněmu AMG byly 
pro vnitřní chod AMG stanove-

ny tyto úkoly: pokračovat v aktivizaci 
činnosti jednotlivých Orgánů AMG, 
zintenzívnit spolupráci exekutivy 
s předsedy krajských sekcí, oborových 
a odborných komisí a kolegií; v rám-
ci struktury AMG iniciovat ustave-
ní samostatných kolegií na základě 

zřizovatelského principu (např. kole-
gium státních muzeí, kolegium muzeí 
měst a obcí, transformovat kolegium 
krajských a okresních muzeí); pokra-
čovat v profesionalizaci centrálního 
pracoviště AMG; rozšiřovat možnosti 
jednotlivých složek webové prezentace 
AMG.

Orgány AMG a jejich činnost

Pro potřeby přímého kontaktu 
si Exekutiva AMG po sněmu 

v  Opavě rozdělila jednotlivé Kraj-
ské sekce AMG a sféry kompetencí 
v rámci činnosti AMG: PhDr. Luděk 
Beneš (Středočeská a Krajská sek-
ce hl. m. Prahy; koncepční činnost, 
Festival muzejních nocí, vnitřní chod 
AMG – spolupracovaly Mgr. Irena 
Chovančíková a PhDr. Zita Suchán-
ková); Mgr.  Irena Chovančíková 
(Jihomoravská a  Zlínská krajská 
sekce; Národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis, muzeologie a vzdělávání 
– spolupracoval Mgr. Ondřej Dostál, 
Ph.D.); Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 
(Moravskoslezská a Olomoucká kraj-
ská sekce; vnější vztahy – spolupra-
coval PhDr. Luděk Beneš, kontakt 
se zahraničím (NEMO), legislativa 
– autorský zákon); Mgr.  Markéta 
Formanová (Jihočeská krajská sek-
ce a Krajská sekce Vysočina; propa-
gace a  popularizace muzejnictví – 
spolupracovali 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 – účetnic-
tví, účast a zastupování AMG v pra-
covní skupině MŠMT k výuce dějin 20. 
století); PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Li-
berecká a Ústecká krajská sekce; legis-
lativa – spolupracoval PhDr. Luděk 

Beneš; účast v  pracovní skupině 
k přípravě novely památkového zá-
kona); Mgr. Jitka Rychlíková (Krá-
lovéhradecká a Pardubická krajská 
sekce; digitalizace – spolupracoval 
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, legislativa 
– archivnictví).

Členové Exekutivy AMG navště-
vovali Krajské sekce AMG a setkávali 
se s jejich předsedy a členy. Zúčastnili 
se také plenárních zasedání a seminá-
řů některých Komisí AMG. Schůzka 
s předsedy Krajských sekcí AMG pro-
běhla v návaznosti na zasedání Se-
nátu AMG v dubnu 2013. Schůzka 
s předsedy Komisí AMG pak proběh-
la v návaznosti na zasedání Senátu 
AMG v září 2013. Exekutiva AMG se 
schází během roku pravidelně s dob-
rou účastí svých členů na jednotlivých 
zasedáních, v mezidobí pak její čle-
nové zajišťují plynule chod AMG dle 
rozdělených úkolů a o svých krocích 
pravidelně informují ostatní členy.

Dle územněsprávního členění 
České republiky je v rámci AMG usta-
veno 14 krajských sekcí, v jejichž čele 
stojí dle Stanov AMG předseda, který 
svolává členy sekce dle potřeby, nej-
méně však jedenkrát v roce. Krajské 
sekce AMG zajišťují informovanost 
svých členů, zároveň přenášejí návrhy 
a doporučení na jednání Exekutivy, 
Senátu nebo Sněmu AMG. Většina 
krajských sekcí se v období 2013–2015 

sešla alespoň jednou v každém kalen-
dářním roce. V roce 2014 se nesešly 
sekce Karlovarská a Krajská sekce Vy-
sočina. Pokud předsedové Krajských 
sekcí AMG s dostatečným předstihem 
informují o datu konání svého setkání 
Exekutivu AMG, stalo se pravidlem, 
že se její zástupce tohoto jednání 
účastní. 

V rámci AMG existovalo v uply-
nulém období celkem 17 odborných 
komisí. Komise AMG měly své před-
sedy volené po X. Sněmu AMG v Opa-
vě nebo v průběhu období 2013–2015. 
Úloha jednotlivých komisí se odvíjela 
víceméně od jejich aktivity a aktivi-
ty jejich předsedy či členů výboru. 
V čele komise stojí předseda, který je 
členem Senátu AMG s hlasem roz-
hodovacím. Předseda komise svolává 
dle Stanov AMG plenární zasedání 
a výbor komise dle potřeby, minimál-
ně však jedenkrát v roce; zastupuje 
v rámci AMG členy své komise; za-
stupuje členy komise vůči orgánům 
státní správy a samosprávy v rozsahu 
své oborové působnosti; koordinuje 
činnost komise v souladu se strategií 
a  plánem činnosti AMG, stanove-
ným Sněmem a Senátem AMG; je 
odpovědný za informační toky mezi 
Exekutivou a Sekretariátem AMG na 
jedné straně a členy komise na straně 
druhé; podává exekutivě a výkonné-
mu řediteli AMG vyžádaná odbor-
ná stanoviska, související se stavem 
a situací jím zastupovaného oboru. 
Ve Věstníku AMG č. 1/2014 byla 
publikována výzva k zapojení se do 
činnosti Komisí AMG. Aktivní práce 
v komisích je jednou z možností za-
pojení se do činnosti AMG. Komise 
jsou dobrovolnými sdruženími řád-
ných, individuálních i čestných členů 
AMG společného odborného zamě-
ření. Slouží jako platforma pro jejich 
sdružování, další vzdělávání v rámci 
oboru a profesní vývoj. Činnost Ko-
misí AMG je podporována z rozpočtu 
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Asociace – jde zejména o pořádání 
odborných seminářů či konferencí, 
vydávání sborníků z těchto seminářů  
a další aktivity v rámci rozvoje obo-
ru. Svou činnost prezentují Komise 
AMG na webových stránkách http://
www.cz-museums.cz. Každý předseda 
(případně osoba jím pověřená) má 
přístup do administrativního rozhra-
ní Serveru muzeí a galerií ČR, kde 
může informovat o aktivitách, činnos-
ti komise a o změnách její členské zá-
kladny. Členem Komise se může stát 
kterýkoli člen AMG, a to na základě 
přihlášky, kterou schvaluje výbor ko-
mise. v případě řádných členů AMG 
se členem stává instituce, která je 
zastupována libovolným počtem za-
městnanců zmocněných statutárním 
orgánem. Při ukončení pracovního 
poměru zaměstnance v členské in-
stituci AMG končí i jeho působnost 
v komisi. 

V uvedeném období v rámci AMG 
aktivně pracovalo 15 komisí, jejichž 
hlavní činnost spočívala zejména v po-
řádání seminářů a konferencí k dané-
mu oboru, dále ediční činnosti, a to 
především ve sbornících z pořádaných 
seminářů a konferencí. Velikost člen-
ské základy jednotlivých komisí měla 
spíše vzrůstající tendenci. Mezi nej-
větší komise co do počtu členů patří 
Komise konzervátorů-restaurátorů 
AMG s celkem 259 zástupci, druhou 
největší je Komise regionální histo-
rie Moravy a Slezska se 121 zástup-
ci, následovaná Komisí knihovnickou 
se 118 zástupci a Etnografickou se 95 
zástupci z řad muzeí v ČR, mezi po-
četné komise patří také Komise ar-
cheologická s  82 zástupci. Předse-
dům dlouhodobě neaktivních Komisí 
AMG byl na základě pověření Senátu 
AMG zaslán před konáním X. Sně-
mu AMG v Opavě v roce 2012 dopis 
s  žádostí o  sdělení stanoviska, zda  
a jakým způsobem budou komise 
v rámci struktury AMG dále fungo-
vat. Na X. Sněmu AMG všechny oslo-
vené komise ústy svých předsedů de-
klarovaly zájem o další činnost v rámci 

AMG s tím, že si v nejbližší době zvolí 
nové vedení a projednají programové 
prohlášení na další tříleté období. Jed-
nalo se o Komisi dějin umění AMG, 
Komisi pro militaria AMG, Komisi 
muzejních historiků AMG, Komisi 
pro bezpečnost v muzeích AMG a Ko-
misi pro lidové stavitelství při AMG. 
Většina těchto komisí si ze svého stře-
du zvolila předsedu a výbor Komise 
a obnovila svoji činnost nebo se o její 
obnovení znovu pokusila. Nicméně 
po zasedání XI. Sněmu AMG v Plz-
ni bude nutné opět některé z těchto 
Komisí AMG vyzvat k jejich aktivizaci 
(např. Komise pro militaria nemá od 
1. července 2015 předsedu; její členo-
vé ale již projevili zájem o obnovení 
činnosti této komise). 

V rámci struktury AMG je usta-
veno také 12 kolegií, z nichž nejak-
tivnějším ve sledovaném období bylo 
Kolegium královských měst AMG, 
jehož předsedkyně RNDr. Miroslava 
Šandová se také pravidelně účastnila 
jednání Senátu AMG. Kolegia AMG 
jsou dobrovolnými sdruženími řád-
ných členů ustavená na regionálním či 
oborovém principu. Kolegium AMG 
vzniká a zaniká na základě dohody 
řádných členů AMG.

Dne 30. září 2015 proběhlo v Pra-
ze ustavující zasedání nového Kolegia 
muzeí nezřizovaných státem, územně
-samosprávnými celky, městy a obcemi 
AMG. Kolegium ustavilo 12 řádných 
členů AMG a o práci kolegia projevilo 
zájem 6 dalších řádných členů AMG. 
Cílem založení kolegia je sdružení 
řádných členů AMG, muzeí a gale-
rií bez grantové podpory z veřejných 
rozpočtů, a získání většího prostoru 
pro ně v rámci AMG i v odborných 
kruzích. Založení tohoto kolegia bylo 
proponováno již na X. Sněmu AMG 
v Opavě. Zde byl rovněž deklarován 
zájem založit v rámci AMG kolegi-
um tzv. malých muzeí. Iniciátoři byli 
kontaktováni, avšak k dalšímu pokro-
ku v této otázce z jejich strany zatím 
nedošlo. S výzvou ke společnému se-
tkání byli osloveni Exekutivou AMG 

také ředitelé všech muzejních insti-
tucí, zřizovaných státem. Setkání se 
konalo 19. září 2013 v  prostorách 
Národního technického muzea 
v Praze. Hlavním tématem jednání 
byl dopad zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církevními  
a náboženskými společnostmi na stát-
ní muzea, další legislativní otázky tý-
kající se oboru muzejnictví. Dále byla 
projednána možnost založení samo-
statného kolegia státních muzeí, v je-
hož rámci by bylo možné lépe koordi-
novat zájmy a požadavky této skupiny 
členů AMG. Vytvoření společné plat-
formy pro státní muzea by poskytlo 
prostor pro diskuzi a řešení problémů, 
které jsou v muzeích zřizovaných stá-
tem shodné či obdobné. Iniciativa by 
měla vzejít ze strany muzeí a do čela 
kolegia by se měla postavit jedna čí 
více institucí (tříčlenný výbor). Zájem  
o ustavení kolegia vyjádřily například 
Památník Terezín či Muzeum Policie. 

Je otázkou pro další období, zda 
nebude logičtější činnost nefunkčních 
komisí či kolegií v rámci AMG ukon-
čit a naopak na základě podnětů a po-
třeb členů nevytvořit uskupení jiná 
a funkční. Podnět ovšem musí vzejít 
přímo z Komisí či Kolegií AMG, resp. 
od členské základny AMG. Je pocho-
pitelné, že práce v těchto Orgánech 
AMG je vedle pracovních povinností 
něčím navíc, co může být administra-
tivně i časově náročné. Této práce si 
vedení AMG proto velice váží.

Ve své činnosti dále pokračuje pra-
covní skupina pro muzejní statistiku 
při AMG pod vedením PhDr. Fran-
tiška Šebka (členové: Mgr.  Dag-
mar Hamalová, Anna Komárková, 
BBus (Hons), Mgr. Tomáš Niesner  
a PhDr. Dana Veselská, Ph.D.).

Nově byla ustavena pracovní 
skupina pro legislativu při AMG 
pod vedením PhDr.  Zdeňka Ku-
chyňky (členové: PhDr. Luděk Beneš, 
PhDr. František Frýda, Mgr. Miro-
slava Šmolíková, Mgr. Hana Herma-
nová a PhDr. Zdeněk Zahradník). 
Ve sledovaném období byla založena 
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také pracovní skupina pro evidenci 
a digitalizaci sbírek při AMG pod ve-
dením Mgr. Jitky Rychlíkové. Z dů-
vodu odchodu Mgr. Jitky Rychlíkové 
z Exekutivy AMG, resp. oboru muzej-

nictví vůbec, byla činnost této pracov-
ní skupiny na čas omezena. Vedením 
této pracovní skupiny byl do konání 
XI. Sněmu AMG pověřen Mgr. On-
dřej Dostál, Ph.D.

Sekretariát AMG a jeho aktivity 
ve sledovaném období

V rámci profesionalizace Sekreta-
riátu AMG zaměstnávala Aso-

ciace v uplynulém období tři, resp. 
pět zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek (dvě pracovnice jsou nyní na 
mateřské dovolené). Od 1. září 2015 
proběhly změny na jednotlivých po-
zicích a  došlo k  posílení kancelá-
ře AMG o 0,5 pracovního úvazku. 
Funkci výkonné ředitelky AMG vy-
konávala v průběhu celého období 
Anna Komárková, BBus (Hons). Na 
pozici výkonné redaktorky Věstníku 
AMG a zároveň tajemnice Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis ve sle-
dovaném období působila Mgr. Jana 
Jebavá (na plný pracovní úvazek, na 
dobu určitou po dobu rodičovské do-
volené Mgr. Malvíny Brychové). Od 
1. září 2015 byla tato pozice rozdělena 
a funkci výkonné redaktorky Věstní-
ku AMG nyní vykonává Mgr. Jana 
Jebavá pro AMG externě. Na pozi-
ci tajemnice Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis nastoupila od 1. září 
2015 Mgr. Adéla Kaderová. Knihovnu 
AMG, Školu muzejní propedeutiky, 
agendu spojenou s Komisemi AMG 
a správu webových prezentací AMG 
měla na starosti ze své pracovní po-
zice Mgr. Jana Bukačová, kterou od 
1. května 2015 vystřídala Mgr. Moni-
ka Benčová. Mgr. Jana Bukačová je 
nyní na mateřské dovolené. Účetnictví 
AMG bylo vedeno na základě smluv-
ního vztahu firmou DAT Ekonomik, 
s. r. o. Správa počítačové sítě AMG 
a IT služby byly zajišťovány Bc. Mar-
tinem Čarkem na základě smluvního 
vztahu s firmou Artfix. 

V letech 2013–2015 pokračova-
lo 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 muzeolo-
gickou a muzejní literaturu, publikace 
z ediční činnosti AMG, publikace sou-
těžící v Národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis, publikace českých sbírkot-
vorných institucí, katalogy výstav i sbí-
rek, sborníky z odborných konferencí, 
včetně CD a DVD prezentací a pub-
likací. Součástí knihovny jsou také 
periodika – kromě Věstníku AMG 
obsahuje i další české a zahraniční 
časopisy. Kromě výše uvedených kni-
hovních položek mohou zájemci stu-
dovat i další materiály – pracovní listy 
k výstavám, informační a propagač-
ní materiály muzeí ČR a evropských 
sbírkotvorných institucí, informační 
materiály o mezinárodních organi-
zacích (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 doku-
mentace Školy muzejní propedeutiky, 
zejména absolventských prací. Tex-
ty závěrečných prací jsou ukládány 
na Sekretariátu AMG a jejich počet 
(vzhledem k tomu, že jsou vždy ode-
vzdávány ve dvou kusech) již dosáhl 
1 114 kusů. Pro vnitřní potřeby AMG 
probíhá pravidelně také archivace 

materiálů, které Asociace vydala, nebo 
na jejichž vydání se podílela, tak, aby 
byla přehledně podchycena tato čin-
nost AMG. Kromě tištěných publikací  
a Věstníku AMG obsahuje informač-
ní materiály (letáky, plakáty, brožu-
ry atd.) k Festivalu muzejních nocí, 
materiály z konferencí a seminářů 
AMG a materiály ke všem ročníkům 
Národní soutěže muzeí Gloria musa-
ealis (přihlášky, protokoly a  další 
podklady).

Sekretariát AMG stále sídlí na 
adrese v  Jindřišské ulici v  centru 
Prahy v nájemních prostorách, což je 
strategicky výhodná pozice s ohledem 
na komunikaci vně organizace. V roce 
2010 se změnil majitel objektu, kde 
se nacházejí prostory Sekretariátu 
AMG, smluvní podmínky nájmu se 
zatím nezměnily, nicméně nájemné 
je pravidelně zvyšováno o roční inflaci 
a významně se zvýšily zálohové platby 
za energie a služby. Činnost Sekreta-
riátu AMG se odvíjí od finančních 
možností AMG a v současné době lze 
konstatovat, že je optimální. Posled-
ní zvýšení členských příspěvků AMG 
o 15 % v každé kategorii bylo prove-
deno naposledy v roce 2007.

Revizní komisí AMG byly pro-
vedeny revize hospodaření za každý 
kalendářní rok. Zápisy z  kontrol 
účetnictví za rok 2013 a 2014 jsou 
publikovány jako příloha výročních 
zpráv, které jsou volně k dispozici na 
webových stránkách AMG. Při kont-
role likvidace účetních dokladů nebyly 
zjištěny nedostatky. Revizní komise 
AMG prošla jednotlivé vyúčtování 
poskytnutých grantů a dotací AMG 
a shledala, že je vyúčtování vedeno 
pečlivě, přehledně a systematicky.
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Memoranda o spolupráci a uznávání 
průkazů AMG

Asociace uzavřela ve sledovaném 
období tři memoranda k pro-

hloubení a posílení spolupráce, ať již  
s partnery stávajícími – Národním pa-
mátkovým ústavem (uzavřeno 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 Ra-
dou galérií Slovenska (uzavřeny v roce 
2014).

Od 1. dubna 2013 je v platnos-
ti čtvrtá emise členských průkazů 
AMG (červené), jejíž podobu schvá-
lil Senát AMG na svém zasedání dne 
5. prosince 2012, změnou Přílohy č. 
4 Jednacího řádu AMG – Zásady vy-
dávání, distribuce, evidence a užívání 
členských průkazů AMG. Grafickou 
podobu nové průkazky zpracova-
la Mgr. Jana Jebavá. Platnost třetí 
emise průkazů AMG (bledě modré) 
skončila 31. března 2013. Na zákla-
dě uvedených memorand o vzájemné 

spolupráci doporučila Exekutiva 
AMG členským institucím umožnění 
volných vstupů členům a zaměstnan-
cům: Národního památkového ústavu, 
Zväzu múzeí na Slovensku, Meziná-
rodní rady památek a sídel ICOMOS, 
Rady galerií ČR, Mezinárodní rady 
muzeí ICOM a  Rady galérií Slo-
venska. Držitelé členského průkazu 
AMG mohou recipročně očekávat, 
že jim po předložení průkazu bude 
umožněn volný vstup do členských in-
stitucí zmíněných organizací. Výhoda 
je limitována vstupem jedné osoby na 
jeden platný průkaz. 

Veškeré informace týkající se 
uznávání všech volných vstupů včet-
ně seznamů institucí a  podob jed-
notlivých průkazů jsou umístěny na 
internetových stránkách AMG http://
www.cz-museums.cz pod záložkou – 
Průkaz člena AMG, a pod záložkou 
– Spolupracující organizace – je mož-
né nalézt i přesné znění uzavřených 
memorand.

Server muzeí a galerií ČR

Server muzeí a  galerií ČR v  le-
tech 2013–2015 doznal dalších 

výrazných změn, internetové stránky 
AMG na adrese http://www.cz-mu-
seums.cz se daří postupně inovovat, 
ale také významně rozšiřovat jejich 
rozsah a funkcionalitu. Od roku 2006 
spolupracuje AMG na rozvoji svých 
webových prezentací s firmou EVA-
NEK Web Design Studio. Web je 
možno plně ovládat pomocí funkčního 
redakčního systému. Veřejná část pre-
zentace AMG obsahuje celkem 6 sa-
mostatných webů – AMG se základní-
mi informaci o Asociaci; Dění v oboru; 
Adresář muzeí a galerií ČR; Kalendá-
rium akcí; Festival muzejních nocí; Ná-
rodní soutěž muzeí Gloria musaealis; 

Muzea a 20. století a Muzeum a změ-
na. Neveřejná část systému obsahuje 
správu prezentací a vnitřní služby (pu-
blikační systém pro vytváření a správu 
webových stránek, publikační systém 
pro vytváření a správu fotogalerií, spe-
cializovaný systém pro plnění a sprá-
vu dat Adresáře muzeí a galerií ČR, 
rozesílání hromadné elektronické 
pošty – elektronická konference, 
podpůrné služby pro činnost AMG, 
multimédia, online přístupné statist-
ky návštěvnosti, vytváření PDF pod-
kladů pro vydání tištěného Adresáře 
muzeí a galerií ČR, export z databází  
a automatické formátování, uživa-
telské sestavy generované z Adresáře 
muzeí a galerií ČR a jejich export do 

tabulek, vytváření podkladů pro vy-
dání tištěné výroční zprávy Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis). 

Všichni předsedové Krajských 
sekcí a Komisí AMG se mohou také 
podílet na podobě webových stránek 
Asociace tím, že prostřednictvím 
vlastních přístupových hesel spravují 
prezentace svých komisí a sekcí. 

Na počátku roku 2013 bylo spuště-
no Kalendárium akcí, průběžně aktua-
lizovaný přehled událostí, pořádaných 
muzei a galeriemi (přednášky, kon-
ference, semináře, exkurze, komen-
tované prohlídky, kurzy, workshopy 
a další aktivity zaměřené na širokou 
či odbornou veřejnost). Vyhledávání 
je založeno na stejném principu jako 
v Adresáři muzeí a galerií ČR – podle 
místa, data konání nebo druhu událos-
ti. Zároveň je možné se přes vybranou 
kulturní událost v Kalendáriu přenést 
do Adresáře muzeí a galerií ČR a o in-
stituci, pořádající tuto akci, načerpat 
všechny potřebné informace. v Kalen-
dáriu akcí jsou publikovány Přehledy 
konaných výstav, které se pravidelně 
objevují také jako příloha Věstníku 
AMG. Změny zaznamenala i sekce 
Dění v obou. Stránky se zpřehlednily 
a také zacílily především na odbornou 
veřejnost. Jsou tu shromážděny právní 
předpisy týkající se muzejní profese, 
kontakty na české i zahraniční orga-
nizace spojené s oborem nebo seznam 
specializovaných metodických center 
Ministerstva kultury ČR. Novinkou 
jsou Muzejní aktuality, pod nimiž jsou 
k nalezení aktuální informace o vy-
psaných výběrových řízeních, nabídce 
putovních výstav, stáží a publikacích 
vydávaných muzejními institucemi 
atd. Na úvodní stránce AMG jsou 
publikovány ty nejdůležitější novinky 
z činnosti Asociace. Struktura tohoto 
webu zůstala stejná, z dílčích novi-
nek, které se na webu objevily, je to 
hlavně publikování všech čísel Věst-
níku AMG včetně aktuálního, které 
jsou ke stažení ve formátu PDF na 
hlavní stránce. v Dění v oboru jsou 
k nahlédnutí informace o kulturních 
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akcích, které sice nepořádají muzea 
a galerie, ale týkají se muzejnictví či 
příbuzných oborů. Od roku 2010 vy-
užívá AMG pro prezentaci svých ak-
tivit také vlastní profil na sociální síti 
Facebook. Návštěvnost webů AMG 
se každoročně zvyšuje nejen v souvis-
losti s popularitou Festivalu muzej-
ních nocí, ale také díky vyhledávání 
informací v průběžně aktualizovaném 
Adresáři muzeí a galerií ČR a nové 
aplikaci Kalendárium akcí.

Pro rok 2015 se v  souvislosti 
s 25. výročím vzniku AMG připra-
vovala nová verze grafiky a designu 
webového portálu AMG. Informací 
na webu postupně přibývá a  mění 
se i možnosti a zvyklosti zobrazová-
ní a čtení informací publikovaných 
na web. Dalším kritériem bylo ne-
vylučovat z řad návštěvníků portálu 
AMG uživatele, kteří k informacím 
přistupují z mobilních zařízení či tab-
letů. Nový vzhled stránek, který byl 
spuštěn v červenci 2015, je graficky 
čistý, umožňuje lepší orientaci v na-
bízených informacích i službách a vý-
razně zlepšuje čitelnost publikovaných 
informací. Byl nově naprogramován 
modul, který umožní členským insti-
tucím AMG se přes rozhraní webu 
přihlásit online k webovým službám, 
které na základě možností a poptáv-
ky přiřadí AMG příslušné instituci. 
AMG má tak pod kontrolou správu 
služeb a  může v  případě rozšíření 
jejich nabídky institucím příslušné 
webové služby povolit. Tímto způ-
sobem se dosáhne toho, že instituce, 
která je k webovým službám přihláše-
ná, se stane plnohodnotným správcem 
výhradně svých dat a může pod svojí 
hlavičkou na webu sama publikovat. 

Jako příklad lze uvést webovou 
službu diskusních fór, které se mohou 
v rámci Serveru muzeí a galerií ČR 
k jednotlivým tématům vyhlašovat. 
Fórum tematicky vyhlásí administ-
rátor 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 mate-
riály na jedné stránce seznámit i vyjá-
dřit svůj názor. Pokud bude diskusních 
témat vypsáno více, je možné si na 
úvodní stránce webových služeb zvolit 
téma, které muzejníky zajímá. Proto-
že není vhodné, aby byla na Serveru 
oddělena část webových služeb pro 
pracovníky muzeí od veřejné části, při-
stoupili 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 ad-
res uložených v Adresáři zná všechny 
domény jednotlivých institucí a při-
hlašování přes e-mail povolí pouze 
v případě, že k e-mailu je navázána 
doména instituce již zavedené v Adre-
sáři. V současné době jsou jako webové 
služby testována diskusní fóra, v plánu 
je dokončení modulů webových služeb 
k Adresáři muzeí a galerií ČR a Ka-
lendáriu akcí. 

AMG rozesílá řadu informací 
prostřednicím hromadného rozesí-
lání 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 
aktuální seznam cílových adres pro 
rozesílání Bulletinu AMG. Díky pro-
gramátorským možnostem poštovního 
serveru bylo možné realizovat progra-
mové 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 aktuál-
nost adres odběratelů elektronického 
bulletinu.

AMG rozšířila v roce 2013 svoje 
online služby pro návštěvníky webo-
vých prezentací AMG a připravila pro 

ně odběr aktuálních novinek přímo 
z webových stránek, a to formou elek-
tronické pošty. Je to jiná kategorie 
informací, než kterou přináší Bulletin 
AMG, který je určen výhradně od-
borníkům. Novinky se týkají činnosti 
AMG, pořádaných konferencí a semi-
nářů, dění v oblasti muzejnictví (ak-
tuality muzeí, legislativa, statistika), 
Festivalu muzejních nocí, Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis a dal-
ších zajímavých informací z muzejní-
ho oboru. k odběru je možné se při-
hlásit na webových stránkách AMG. 
Systém ověří identifikaci přihlášeného 
a teprve potom povolí registraci adre-
sy elektronické pošty. v každé novin-
ce je odkaz na případné odhlášení se 
z odběru aktualit. Pokud k odhlášení 
dojde, systém sám aktualizaci adres 
realizuje, takže odpadá jakákoliv prac-
nost s udržováním adres přihlášených 
odběratelů. Rozesílání je řešeno tak, 
že systém řadí elektronickou poštu do 
front, aby zajistil dávkové odbavování 
hromadné korespondence a nebyla tak 
zaměňována za nevyžádanou komu-
nikaci (spam). Novinky se příjemci 
zobrazí buď ve formě HTML, nebo 
jako čistý text, a to dle nastavení poš-
tovního klienta příjemce. 

Webové stránky AMG jsou od 
roku 2008 několikrát ročně archi-
vovány Národní knihovnou ČR pro 
svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, 
výzkumnou nebo jinou informační 
hodnotu za účelem dokumentace au-
tentického vzorku českého webu. Jsou 
součástí kolekce českých webových 
stránek, které NK ČR hodlá dlouho-
době uchovávat a zpřístupňovat pro 
budoucí generace. Jejich záznam je 
součástí České národní bibliografie 
a  katalogu NK ČR. Obsah webu 
AMG tak zůstane uchován, i pokud 
by byla v budoucnu činnost stránek 
ukončena. 
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F. Vnější vztahy AMG

V rámci této oblasti činnosti se 
Exekutiva AMG věnovala ob-

novení či navázání kontaktů se sub-
jekty mimo AMG, ať už šlo o orgány 
statní správy, samosprávy, partnerské 

organizace národní či zahraniční. 
AMG ve sledovaném období vstupova-
la výrazněji i do kontaktů mimo svou 
členskou základnu. 

Spolupráce AMG se zřizovateli muzeí 
a galerií

O společné setkání představitelů 
AMG a Svazu měst a obcí ČR byl 

ve věci dohody o vzájemné spolupráci 
požádán předseda svazu Ing. Dan Ji-
ránek, žádost však zůstala bez odezvy. 
Na základě další výzvy AMG ke spo-
lečnému jednání se zástupci SMO ČR 
proběhlo 27. února 2014 na Sekre-
tariátu AMG setkání představitelů 
obou organizací. Setkání bylo věno-
váno především legislativní proble-
matice s důrazem na dopady nového 
Občanského zákoníku, a rovněž zá-
kona č. 428/2012 Sb., 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 před-
stavili problematiku zdaňování darů 
do muzejních sbírek.

V  roce 2013 byl osloven tehdy 
nový předseda Komise Rady Asocia-
ce krajů ČR pro kulturu, památkovou 
péči a cestovní ruch Ing. Jiří Rozbořil, 
hejtman Olomouckého kraje, který na 
výzvu AMG reagoval v tom smyslu, že 
navrhne termín setkání, v roce 2013 
se tak již ale nestalo. Na počátku roku 
2014 vyzvala Exekutiva AMG Asoci-
aci 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 jednání Komise byly dopady 
současné legislativy na muzea a gale-
rie a také na jejich zřizovatele, resp. 
situace v oblasti digitalizace a elek-
tronické sbírkové evidence. Od toho-
to jednání započala úzká spolupráce 
AMG a Komise Rady AK ČR pro 
kulturu, památkovou péči a cestov-
ní ruch zejména v rámci legislativní 
problematiky, která trvá i v roce 2015. 
Spolupráce s kraji se uplatňuje zejmé-
na při pořádání Národního zahájení 
Festivalu muzejních nocí a s Asociací 
krajů ČR probíhala spolupráce také 
v rámci přípravy novely památkového 
zákona a zejména řešení aktuálního 
problému přijímání darů do muzej-
ních sbírek. 

Kontakty AMG se zřizovateli mu-
zeí a galerií probíhaly formou účasti 
členů Exekutivy AMG ve výběrových 
komisích na nové ředitele. Ministr 
kultury Mgr. Jiří Balvín oznámil v do-
pise ze dne 24. července 2013 záměr 
zahájit odbornou debatu o pravidlech 
obsazování pozic generálních ředitelů 
rozhodujících národních kulturních 
institucí, které by se účastnila také 
AMG. Vzhledem k politické situaci 
tento záměr nebyl nakonec realizován. 

Intenzivně se rozvíjela spolupráce 
s Ministerstvem kultury ČR (pravidel-
ná setkávání zástupců AMG s náměst-
kyní ministra kultury PhDr. Annou 
Matouškovou a nově také s náměst-
kem pro oblast kulturního dědictví 

Ing. Vlastislavem Ourodou, a s ře-
ditelem odboru ochrany movitého 
kulturního dědictví, muzeí a galerií 
Mgr. Pavlem Hlubučkem). Po celé 
období 2013–2015 se mohla AMG 
opírat o dobrou spolupráci zejména 
s OMG, ale také s odborem památ-
kové péče a odborem autorského prá-
va MK ČR. Podpora a vstřícnost ze 
strany OMG je pro vlastní činnost 
AMG velice důležitá. Projednávány 
byly jak aktuální legislativní problé-
my (zejména problematika darů do 
muzejních sbírek), tak i otázky stra-
tegie MK ČR v oblasti muzejnictví 
v následujícím období s důrazem na 
přípravu Koncepce rozvoje muzejnic-
tví na léta 2015–2020. Diskutována 
byla i otázka muzejní statistiky, spo-
lupráce na projektu 200 let českého 
muzejnictví a potřeba koncepčního 
řešení v oblasti digitalizace. Zástupci 
AMG v průběhu roku 2014 jednali 
v pravidelných intervalech s ředite-
lem OMG Mgr. Pavlem Hlubučkem 
nejen k aktuálním otázkám oboru mu-
zejnictví, ale zejména o nové podobě 
mediální koncepce Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis a slavnostní-
ho předávání Cen Gloria musealis. 
Na žádost OMG byly Sekretariátem 
AMG také shromážděny a předány 
informace o akcích, které muzea a ga-
lerie připravují v souvislosti s oslavami 
700. výročí narození císaře Karla IV. 
v roce 2016. Předseda AMG či členové 
Exekutivy AMG byly také v uplynu-
lých třech letech několikrát jmenováni 
členy komisí pro výběr ředitelů muzeí 
a galerií zřizovaných MK ČR.
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Spolupráce se sdruženími v oblasti 
paměťových institucí

Asociace nadále rozvíjí spolupráci 
s dalšími nevládními neziskový-

mi organizacemi a sdruženími v ob-
lasti paměťových institucí. Po celé 
funkční období nacházela AMG řadu 
formálních i neformálních příležitostí 
ke spolupráci s profesně i programově 
nejbližšími sdruženími, s Českým vý-
borem ICOM a s Radou galerií ČR. 
Vedle účasti zástupců AMG na ple-
nárních zasedáních Českého výboru 
ICOM, probíhala také pravidelná jed-
nání Exekutivy AMG a představitelů 
ČV ICOM, která stanovila společné 
aktivity pro příslušný rok v oblasti 
spolupráce na poli publikační čin-
nosti, při přípravě seminářů a kon-
ferencí, na Národní soutěži muzeí 
ČR Gloria musaealis, na Festivalu 
muzejních nocí a při podpoře zahra-
ničních studijních cest muzejních 
pracovníků. Členové ČV ICOM jsou 
pravidelně zváni k účasti na akcích 
AMG; pokračují každoroční společná 
výjezdní zasedání předsednictev obou 
sdružení (2013 v Boskovicích, 2014 
v Chebu, 2015 v Litomyšli); předseda/
předsedkyně ČV ICOM se účastnili 
jednání Senátu AMG. Vedle přípra-
vy 20. výročí ČV ICOM v roce 2014 
a společného propagačního materiálu, 
bylo dalším tématem VIII. celorepub-
likové kolokvium, které se uskutečnilo 
na podzim 2014 v Brně. ČV ICOM 
nominoval svého zástupce do pří-
pravného výboru konference Muze-
um a změna IV, která se uskutečnila 
v listopadu 2013. Mezinárodní rada 
muzeí ICOM každé tři roky organizu-
je valnou hromadu a zasedání dozorčí 
rady mimo svoje sídlo v Paříži. Jako 
místo pořádání 23. Valné hromady 
a 77. a 78. zasedání dozorčí rady bylo  
v roce 2013 vybráno Rio de Janeiro. 
Setkání a hlavní konference na téma 
Museums (Memory + Creativity) = 
Social Change se za AMG zúčastnil 
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Spolu s ČV ICOM se také AMG 
každým rokem snaží o maximální vy-
užití Mezinárodního dne muzeí k pro-
pagaci a popularizaci oboru muzej-
nictví, ať již prostřednictvím Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis (účast 
zástupce ČV ICOM v porotě soutě-
že, udělování Ceny Českého výboru 
ICOM) či při příležitosti slavnostního 
zahájení Festivalu muzejních nocí. 

Delegace AMG se pravidelně 
účastnila jednání Senátu a Sněmu 
Rady galerií ČR (v roce 2013 ve Zlí-
ně, v roce 3014 v Liberci s v roce 2015 
v Roudnici nad Labem). V samostat-
ném jednání mezi AMG a vedením 
RG ČR v roce 2013 byly prodisku-
továny zejména legislativní problé-
my, mj. chystaná novelizace zákona 
č. 122/2000 Sb., a stanoviska obou 
stran k připravované registraci muzeí 
a stanovení standardů muzejní práce. 
V této oblasti nedošlo mezi oběma 
stranami k úplnému sjednocení ná-
zorů, nicméně bylo dohodnuto, že se 
obě strany budou vzájemně informo-
vat o svých stanoviscích k různým le-
gislativním návrhům a souvisejnícím 
aktivitám. Dohodly se rovněž na po-
třebě koordinovat svou činnost v této 
oblasti. Hovořilo se také o prosazení 
hesla muzejní a galerijní pedagog do 
Katalogu prací. Zástupci AMG se 
zúčastnili diskusního fóra k mobilitě 
sbírek, které se konalo dne 7. října 
2013 v Národní galerii v Praze. Na 
fóru byla přednesena informace o pro-
jektu RG ČR Standardizace práce se 
sbírkami v galeriích České republiky 
a způsoby jejího měření, v jehož rámci 
byly připraveny podrobné dotazníky 
pro jednotlivé galerie. Z této skuteč-
nosti opět vyplynula nutnost vzájemné 
koordinace aktivit AMG a RG ČR.

Ve sledovaném období se AMG 
aktivně účastnila činnosti České-
ho komitétu Modrého štítu, jehož 
je signatářem. Komitét je sdružení 

českých, tzv. paměťových profesních 
asociací (archivů, knihoven, muzeí, 
galerií a památkové péče), a je součás-
tí mezinárodní nevládní organizace, 
která usiluje o preventivní opatření na 
ochranu, pohotovou pomoc ve stavu 
nouze, případně následnou zá chranu 
kulturního dědictví ohroženého vál-
kou, přírodními katastrofami nebo 
selháním člověka, vandalismem či 
terorismem. Ve dnech nerušených 
mimořádnými událostmi se soustředí 
na preventivní opatření. k nim patří 
mj. pořádání pravidelných seminá-
řů, které úspořádal ČKMŠ v letech 
2013–2015 ve spolupráci s Národním 
archivem v Praze na Chodovci cel-
kem tři: V roce 2013 na téma Preven-
ce rizik a náprava škod způsobených 
haváriemi nebo živelními pohromami 
II., v roce 2014 na téma Paměťové 
instituce a legislativa a v roce 2015 na 
téma Ztráty a nálezy aneb Příklady 
dobré a špatné praxe tvorby Národní-
ho archivního dědictví nejen pohledem 
archivářů. 

Ve věci společného setkání a spo-
lupráce mezi AMG a ICOMOS byl 
osloven předseda Českého národního 
komitétu ICOMOS doc. PhDr. Jiří 
Štulc. Setkání se uskutečnilo dne 
6. května 2014 na Sekretariátu AMG. 
Na schůzce byly projednány možnos-
ti spolupráce obou organizací, resp. 
možnost navázání na spolupráci dří-
vější (např. při uplatnění vzájemných 
stanovisek k novele zákona o památ-
kovém 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 ústřed-
ním tématem se v souvislosti s kam-
paní AMG Muzea a 20. století stalo 
výročí vzniku 1. světové války. Medi-
álním partnerem akce, která proběhla 
ve dnech 6.–12. října 2014, byl mj. 
celorepublikový Deník. Byly projed-
nány také možnosti další spolupráce 
obou organizací, včetně koordinace 
stanovisek k legislativním normám.
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Další aktivity AMG v oblasti 
vnějších vztahů

Dne 21. února 2013 se uskuteč-
nilo jednání zástupců AMG 

s vedením Národního památkového 
ústavu. Na základě tohoto jednání pak 
předseda AMG a generální ředitel-
ka Národního památkového ústavu 
Ing. arch. Naďa Goryczková podepsa-
li memorandum o spolupráci AMG 
a NPÚ, jehož součástí je také klauzule 
o vzájemném uznávání průkazek pro 
volný vstup do objektů ve správě či 
majetku členů AMG, resp. ve správě 
NPÚ. Text memoranda je zveřejněn 
na webových stránkách AMG i NPÚ.

Opakovaně bylo jednáno s před-
staviteli Archivní správy MV ČR 
v otázce uspořádání semináře k apli-
kaci archivní legislativy v muzejní pra-
xi. Termín byl dvakrát odložen a po-
sléze, vzhledem k reorganizaci, kterou 
AS MV ČR procházela, zrušen.

V uvedeném období 2013–2015 se 
dále rozvíjela spolupráce s Národním 
informačním a poradenským středis-
kem pro kulturu (NIPOS), především 
na úpravě pravidelného statistického 
šetření V-Kult MK 14-01, při kom-
paraci získávaných dat a také v rámci 
dalšího rozvoje projektu Benchmar-
king muzeí.

Dne 20. května 2014 bylo slav-
nostně 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 uvědomě-
ní. Memorandum obsahuje i některé 
konkrétní oblasti, na něž bude při 
naplňování stanovených cílů kladen 
důraz. Jedná se především o vzájem-
nou výměnu zkušeností a informací; 
v nejbližším období jde zejména o ak-
tivity věnované výročí 1. světové války, 
vzniku československých legií a úspěš-
nému boji za vytvoření samostatné 
Československé republiky. 

Již v roce 2013 započalo jedná-
ní AMG a Musea Kampa o projektu 
aplikace Museums CZ pro mobilní 
telefony, podporovaném Nadací Voda-
fone ČR, který spočívá ve zprostřed-
kování informací koncovému uživateli 
o sbírkách a aktuálních akcích mu-
zeí, resp. v přehledu muzeí a galerií 
v ČR. Museum Kampa vyslovilo zájem 
o spolupráci s AMG na tomto projek-
tu. Návrh byl projednán na zasedání 
Senátu AMG, který následně pově-
řil 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. Prioritou AMG 
bylo zejména vyřešení výhradní licen-
ce k názvu aplikace Museums CZ, ne-
boť odkazuje na označení webových 
stránek AMG. Smlouva o spolupráci 
byla podepsána v roce 2015.

Aktivity AMG na poli 
mezinárodní spolupráce

V oblasti vnějších vztahů pokra-
čovaly tradiční kontakty AMG 

se Zväzom múzeí na Slovensku. Čle-
nové Exekutivy AMG se zúčastnili 
valných shromáždění ZMS v  roce 

2013, 2014 i 2015. Oficiálním dopi-
sem týkajícím se rozvoje další vzájem-
né spolupráce a případného podpisu 
společné smlouvy byl v  roce 2013 
osloven předseda ZMS PhDr. Peter 

Hyross. V rámci slavnostního zahájení 
Festivalu muzejních nocí 18. května 
2013 v Jindřichově Hradci proběhlo 
jednání zástupců AMG a ZMS, při 
němž byl podepsán dodatek Dohody 
o vzájemné spolupráci AMG a ZMS, 
uzavřené 24. října 2001. v rámci kon-
ference Muzeum a změna IV proběhlo 
12. listopadu 2013 také první 6stran-
né setkání uskutečněné na podnět 
Exekutivy AMG se zástupci ZMS, 
Českým výborem a Slovenským ko-
mitétem ICOM, Radou galerií ČR 
a Radou galérií Slovenska. Během 
jednání byl deklarován zájem o kaž-
doroční setkávání a uzavření memo-
randa o spolupráci mezi všemi šesti 
partnery. Dne 9. dubna 2014 v rámci 
jednání 24. Valné hromady ZMS do-
šlo pak po zhruba půlroční přípravě 
k podpisu Memoranda o vzájemné 
spolupráci mezi ZMS, Radou galérií 
Slovenska a Slovenským komitétom 
ICOM na jedné straně a AMG, Ra-
dou galerií ČR a Českým výborem 
ICOM na straně druhé. v memorandu 
je deklarována snaha všech zúčastně-
ných sdružení o vzájemnou spoluprá-
ci, informovanost, podporu kontaktů 
a společných projektů jejich členské 
základny i sdružení jako celku. v me-
morandu jsou obsažena i konkrétní 
ujednání, zejména vzájemné posky-
tování výhod při vstupu zaměstnan-
ců členských subjektů do členských 
muzeí a galerií partnerských organi-
zací a nejméně jednou ročně pracov-
ní 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. v rámci 
kolokvia Muzeum a proměny společ-
nosti proběhlo 4. listopadu 2014 již 
dle společného Memoranda 6stran-
né setkání zástupců AMG, ZMS, 
Českým výborem a Slovenským ko-
mitétem ICOM, Radou galerií ČR 
a Radou galérií Slovenska. 

PhDr. Luděk Beneš se za AMG 
zúčastnil semináře o  muzejních 
a galerijních nocích v ČR a Dolním 
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Rakousku, který se konal ve dnech 
19.–20. března 2013 v Písku. Při této 
příležitosti oslovil vedoucí představi-
tele Svazu muzeí v Dolním Rakousku 
a pozval je do Prahy ke společnému 
jednání s AMG o spolupráci obou in-
stitucí. Na Festivalu slovenských mu-
zeí v Košicích dne 17. června 2013, 
jehož se zúčastnil jako host předseda 
AMG PhDr. Luděk Beneš, proběh-
lo rovněž společné jednání zástupců 
AMG, ZMS, Asociace maďarských 
muzeí (sdružení pracovníků) a Aso-
ciace maďarských státních muzeí na 
téma vzájemné spolupráce.

Nadále pokračuje spolupráce se 
spřátelenými muzejními organizace-
mi z Bavorska, Saska a Horního Ra-
kouska. Zástupci AMG se v  letech 

2013–2015 pravidelně účastnili tra-
dičních setkání pracovníků českých, 
bavorských, saských a hornorakous-
kých muzeí – v roce 2013 proběhlo 
setkání na téma Muzea a digitalizace 
ve Zwickau, v roce 2014 se uskutečni-
lo jednání ve městě Ried im Innkreis 
v Horním Rakousku na téma Město 
a jeho identita. o potenciálu a budouc-
nosti městských muzeí, v roce 2015 
pak v Bayreuthu na téma Mezi vědou  
a kultem. Slavné osobnosti v muzeu. 
V  květnu každého roku se pak na 
Sekretariátu AMG pravidelně usku-
tečňuje jednání zástupců všech 4 or-
ganizací, kde se zejména diskutuje 
příprava výše uvedených konferencí 
a účast zástupců jednotlivých zemí 
s referáty k vyhlášeným tématům. 

Konference Muzeum a změna 
a výroční zasedání NEMO

Základním úkolem na poli vnějších 
vztahů byla v období 2013–2015 

především mezinárodní konference 
Muzeum a  změna IV. Konference 
se konala ve dnech 12.–14. listopa-
du 2013 v Praze, v prostorách Nové 
budovy Národního muzea, a  byla 
připravena ve spolupráci s MK ČR, 
Národním muzeem, ČV ICOM, Ma-
sarykovou univerzitou – Mendelovým 
muzeem, Katedrou etnologie a muze-
ologie Filozofické fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislavě a Filozo-
fickou fakultou Univerzity Karlovy 
v Praze. Zástupci všech pořádajících 
organizací se stali členy přípravného 
výboru konference, který se v průběhu 
roku 2013 scházel k pravidelným jed-
náním týkajícím se sestavení progra-
mu a organizačního zajištění tohoto 
mezinárodního setkání. Ústředním 
tématem konference byla problema-
tika dokumentace současnosti, a to 
ve všech oblastech a aspektech mu-
zejní práce. v rámci konference pro-
běhla studentská sekce konference 

pod  názvem Muzeum, muzeologie 
a studenti. Příspěvky, rozdělené do 
teoretické úvodní části a následných 
pěti tematických bloků, předneslo 
přes 53 přednášejících z Německa, 
Nizozemí, Slovinska, Španělska, 
Švédska, Švýcarska, Indie, Taiwanu, 
Spojených států, Slovenské a České 
republiky. Dalších 9 příspěvků zaznělo 
na studentské sekci konference. Při-
hlášeno bylo přes 270 účastníků z celé 
České republiky a dalších evropských 
i mimoevropských států. V programu 
konference zaznělo mnoho zajíma-
vých a přínosných referátů a také dis-
kusních příspěvků, které byly shrnuty 
ve sborníku z konference. 

Na základě návrhu PhDr. Hele-
ny Konigsmarkové, která zastupovala 
AMG na jednáních Sdružení asocia-
cí muzeí v Evropě (NEMO) v před-
chozím období, začaly již v roce 2013 
přípravné práce na konání výročního 
zasedání NEMO v  listopadu roku 
2015 v Plzni, která pro tento rok zís-
kala titul Evropského hlavního města 

kultury. Vzhledem k termínu výroč-
ní konference NEMO se nabízela 
možnost realizovat na stejném mís-
tě, tedy v Plzni, a v blízkém termínu, 
také XI. Sněm AMG. Toto řešení také 
doporučila Mgr. Markéta Formanová, 
která se zúčastnila výročního zasedání 
NEMO v Bukurešti ve dnech 1.–3. lis-
topadu 2013. S Radou projektu Plzeň 
– Evropské hlavní město kultury 2015 
byly ze strany AMG projednány poža-
davky NEMO na organizační zajištění  
a finanční zabezpečení akce, přičemž 
kontaktní osobou ze strany AMG 
vůči městu Plzni, Plzeňskému kraji 
a Radě EHMK se stala členka Exeku-
tivy AMG Mgr. Markéta Formanová 
a vůči NEMO II. místopředseda AMG 
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. AMG po-
depsala Memorandum o spolupráci 
s organizací Plzeň 2015, o. p. s., při 
přípravě a realizaci zasedání NEMO. 
v roce 2014 byly podány žádosti o do-
tace na konferenci NEMO v Plzni 
(Plzeňský kraj, Město Plzeň, Plzeň 
2015, o. p. s., a Ministerstvo kultury 
ČR), které byly všechny alespoň čás-
tečně podpořeny, proto je financování 
konference v roce 2015 zajištěno. Ve 
dnech 21.–22. října 2014 proběhlo 
v Plzni jednání se zástupkyní sekre-
tariátu NEMO Julií Pagel ohledně 
organizačního zajištění konference. 
Mgr. Markéta Formanová a Anna Ko-
márková, BBus (Hons), se za AMG 
zúčastnily ve dnech 7.–8.  listopadu 
2014 22. výroční konference NEMO 
v Bologni, aby zde domluvily další po-
drobnosti k organizačnímu zajištění 
akce v Plzni. Rok 2015 se tedy nesl ze-
jména v duchu příprav a organizační-
ho zajištění nejen jednání XI. Sněmu 
AMG, ale také 23. výroční konference 
NEMO, která se uskuteční ve dnech 
5.–7. listopadu 2015 v Plzni v prosto-
rách Měšťanské besedy na téma Pro-
měny vzdělávací funkce muzeí v sou-
časné společnosti. Vedle evropských 
projektů budou prezentovány také 
příspěvky ze zámoří. Setkání nabízí 
bohatý program a jeho účastníci se bu-
dou moci zúčastnit také 3 speciálních 
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workshopů. Jednacím jazykem kon-
ference je angličtina. Konferenci po-
skytli záštitu předseda vlády ČR Bo-
huslav Sobotka, ministr kultury ČR 
Daniel Herman, ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina 
Valachová, hejtman Plzeňského kraje 
Václav Šlajs a primátor města Plzně 
Martin Zrzavecký. Setkání NEMO 
připravila AMG ve spolupráci se 
Západočeským muzeem v Plzni, Pl-
zeň 2015, o. p. s., Plzeňským krajem 
a  městem Plzeň. Dne 5.  listopadu 
2015 se uskuteční společné jednání 
exekutiv AMG a NEMO za účasti 

zástupců MK ČR a dalších osob čin-
ných v oboru muzejnictví v ČR. Na ne-
děli 8. listopadu 2015 jsou připraveny 
prohlídky města Plzně a volné vstupy 
do institucí pro účastníky konference. 
Konference NEMO bezprostředně 
naváže na jednání XI. Sněmu AMG, 
na němž k zástupcům muzeí a galerií 
v ČR promluví také předseda NEMO 
David Vuillaume. 

V Praze dne 30. října 2015

Exekutiva Asociace muzeí 
a galerií ČR

I. Členská základna AMG, 
personální obsazení Orgánů 
AMG, stav a změny 
organizačních složek
Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dob-
rovolným 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 se tak dotkly i AMG, která se 
nově stala spolkem, zapsaným ve spolkovém rejstříku u Měst-
ského soudu v Praze pod spisovou značkou L 487.

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.“ Exekutiva AMG navrhla doplnit k názvu AMG 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.

Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí a galerií 
v České republice. 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.

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 mu-
zejnictví nebo v příbuzných oborech na území České republiky).

Faktografická příloha
ke Zprávě o plnění Hlavních linií činnosti AMG 
v letech 2013–2015
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Změny členské základny AMG v letech 2013–2015

2013
k 31. 12.

2014
k 31. 12.

2015
k 30. 9.

Přijato řádných členů 8 6 9

Skončilo řádné členství v AMG 1 1 3

Počet řádných členů AMG 289 294 300

Přijato individuálních členů 12 13 8

Skončilo individuální členství 
v AMG 3 2 2

Počet individuálních členů AMG 91 102 108

Přijato čestných členů 4 0 1

Skončilo čestné členství v AMG 0 0 0

Počet čestných členů AMG 14 14 15

Druh zřizovatele Celkem 
muzea v ČR

Členská 
muzea AMG tj. v %

Ministerstvo kultury ČR 20 20 100 %
Kraj 96 83 86 %
Město nebo obec 272 124 46 %
Jiné ministerstvo 6 6 100 %
Památkový ústav 8 3 38 %
Podnikatelský subjekt 56 16 29 %
Nevládní nezisková organizace 71 30 42 %
Soukromá osoba 41 6 15 %
Církev či náboženská 
společnost 9 5 56 %

Vysoká škola 9 6 67 %
Jiný zřizovatel 12 1 8 %
Celkem 600 300 50 %

Exekutiva AMG

Exekutiva AMG zasedala v období 2013–2015 celkem 41x, a to v následujícím složení:

Jméno Funkce, změny

PhDr. Luděk Beneš předseda AMG
Mgr. Irena Chovančíková I. místopředsedkyně AMG
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. II. místopředseda AMG
Mgr. Markéta Formanová členka Exekutivy AMG
PhDr. Jana Hutníková členka Exekutivy AMG
PhDr. Zdeněk Kuchyňka člen Exekutivy AMG
Mgr. Jitka Rychlíková členka Exekutivy AMG (do 31.5.2015)
PhDr. Pavel Ciprian člen Exekutivy AMG (od 1.6.2015; kooptován do funkce z rozhodnutí Senátu AMG)

Účast členů Exekutivy AMG na jednání Exekutivy AMG a Senátu AMG ve sledovaném období:

Celková přítomnost na zasedání Exekutivy AMG 
ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním období 
2013–2015 Účast v %

PhDr. Luděk Beneš 40 41 97,56 %
Mgr. Irena Chovančíková 30 41 73,17 %
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 28 41 68,29 %
Mgr. Markéta Formanová 21 41 51,22 %
PhDr. Jana Hutníková 31 41 75,61 %
PhDr. Zdeněk Kuchyňka 36 41 87,80 %
Mgr. Jitka Rychlíková 
(do 31. 5. 2015) 19 37 51,35 %

PhDr. Pavel Ciprian 
(od 1. 6. 2015) 3 4 75,00 %

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %

PhDr. Luděk Beneš 14 15 93,33 15 15 100,00 11 11 100,00
Mgr. Irena Chovančíková 12 15 80,00 11 15 73,33 7 11 63,64
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 10 15 66,67 10 15 66,67 8 11 72,73
Mgr. Markéta Formanová 8 15 53,33 7 15 46,67 6 11 54,55
PhDr. Jana Hutníková 12 15 80,00 10 15 66,67 9 11 81,82
PhDr. Zdeněk Kuchyňka 12 15 80,00 13 15 86,67 11 11 100,00
Mgr. Jitka Rychlíková 
(do 31.5.2015) 10 15 66,67 5 15 33,33 4 7 57,14

PhDr. Pavel Ciprian 
(od 1.6.2015) – – – – – – 3 4 75,00
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Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním období 
2013–2015 Účast v %

PhDr. Luděk Beneš 10 11 90,91 %
Mgr. Irena Chovančíková 7 11 63,64 %
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 8 11 72,73 %
Mgr. Markéta Formanová 5 11 45,45 %
PhDr. Jana Hutníková 8 11 72,73 %
PhDr. Zdeněk Kuchyňka 10 11 90,91 %
Mgr. Jitka Rychlíková 
(do 31. 5. 2015) 5 10 50,00 %

PhDr. Pavel Ciprian 
(od 1. 6. 2015) 1 1 100,00 %

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %

PhDr. Luděk Beneš 3 4 75,00 4 4 100,00 3 3 100,00
Mgr. Irena Chovančíková 3 4 75,0 3 4 75,00 1 3 33,33
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 4 4 100,00 3 4 75,00 1 3 33,33
Mgr. Markéta Formanová 2 4 50,00 1 4 25,00 2 3 66,67
PhDr. Jana Hutníková 3 4 75,00 3 4 75,00 2 3 66,67
PhDr. Zdeněk Kuchyňka 3 4 75,00 4 4 100,00 3 3 100,00
Mgr. Jitka Rychlíková 
(do 31.5.2015) 3 4 75,00 2 4 50,00 0 2 0,00

PhDr. Pavel Ciprian 
(od 1.6.2015) – – – – – – 1 1 100,00

Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG rozdělila jed-
notlivé Krajské sekce AMG a sféry kompetencí v rámci AMG:

 ■ PhDr. Luděk Beneš (Středočeská a Krajská sekce hl. m. 
Prahy; koncepční činnost, Festival muzejních nocí, vnitřní 
chod AMG – spolupracovaly Mgr. Irena Chovančíková 
a PhDr. Zita Suchánková)

 ■ Mgr. Irena Chovančíková (Jihomoravská a Zlínská 
krajská sekce; Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, 
muzeologie a vzdělávání – spolupracoval Mgr. Ondřej 
Dostál, Ph.D.)

 ■ Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. (Moravskoslezská 
a Olomoucká krajská sekce; vnější vztahy – spolupracoval 
PhDr. Luděk Beneš, kontakt se zahraničím (NEMO), 
legislativa – autorský zákon)

 ■ Mgr. Markéta Formanová (Jihočeská krajská sekce 
a Krajská sekce Vysočina; propagace a popularizace 

muzejnictví – spolupracovali 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)

 ■ PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Liberecká a Ústecká krajská 
sekce; legislativa – spolupracoval PhDr. Luděk Beneš; 
účast v pracovní skupině k přípravě novely památkového 
zákona)

 ■ Mgr. Jitka Rychlíková (Královéhradecká a Pardubická 
krajská sekce; digitalizace – spolupracoval PhDr. Zdeněk 
Kuchyňka, legislativa – archivnictví)

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

Revizní komise AMG

Revizní komise AMG pracovala ve sledovaném období v tomto složení:

Jméno Funkce

PhDr. Zita Suchánková předsedkyně Revizní komise AMG
PhDr. Eva Dittertová členka Revizní komise AMG
Mgr. Hana Garncarzová členka Revizní komise AMG



Zpráva o plnění HlavnícH linií programu činnosti amg 2013–2015

28 Příloha Věstníku AMG 6 /2015

Účast členů Revizní komise AMG na jednání Exekutivy AMG a Senátu AMG ve sledovaném období:

Celková přítomnost předsedkyně Revizní komise AMG na zasedání 
Exekutivy AMG ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním období 
2013–2015 Účast v %

PhDr. Zita Suchánková 35 41 85,37 %

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %

PhDr. Zita Suchánková 10 15 66,67 15 15 100,00 10 11 90,91

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním období 
2013–2015 Účast v %

PhDr. Zita Suchánková 8 11 72,73 %
PhDr. Eva Dittertová 2 11 18,18 %
Mgr. Hana Garncarzová 0 11 0,00 %

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %

PhDr. Zita Suchánková 2 4 50,00 4 4 100,00 2 3 66,67
PhDr. Eva Dittertová 0 4 0,00 0 4 0,00 0 3 0,00
Mgr. Hana Garncarzová 1 4 25,00 1 4 25,00 0 3 0,00

Krajské sekce AMG

Krajské sekce AMG pracovaly v uvedeném období pod vedením předsedů, kteří mají v Senátu AMG hlas rozhodovací:

Název krajské sekce Předseda krajské sekce (jméno, funkční období)

Krajská sekce hlavního města Prahy PhDr. Zuzana Strnadová (11.3.2013–dosud)

Jihočeská krajská sekce Mgr. Pavel Šafr (14.2.2013–9.12.2014)
Mgr. Aleš Seifert (9.12.2014–dosud)

Jihomoravská krajská sekce PhDr. Pavel Ciprian (23.1.2013–dosud)
Karlovarská krajská sekce Ing. Jaromír Bartoš (18.1.2013–dosud)
Královéhradecká krajská sekce PhDr. Michal Babík (31.1.2013–dosud)
Liberecká krajská sekce Mgr. Petra Hejralová (5.2.2013–dosud)
Moravskoslezská krajská sekce PhDr. Sylva Dvořáčková (7.12.2012–dosud)

Pardubická krajská sekce

Mgr. Jiří Junek (28.1.2013–27.1.2014)
Libor Aksler (27.1.2014–30.1.2015)
Mgr. Martina Vítková (30.1.2015–22.4.2015)
Libor Aksler (22.4.2015–dosud)

Plzeňská krajská sekce Mgr. Dagmar Viletová (14.1.2013–dosud)
Olomoucká krajská sekce PhDr. Marie Gronychová (31.1.2013–dosud)
Středočeská krajská sekce Mgr. David Hroch (13.11.2012–dosud)
Ústecká krajská sekce Mgr. Václav Houfek (13.12.2012–dosud)
Krajská sekce Vysočina MgA. Jiří Jedlička (8.1.2013–dosud)

Zlínská krajská sekce Ing. Milan Půček, MBA (19.3.2012–3.4.2013)
Ing. Tomáš Vitásek (3.4.2013–dosud)

Účast předsedů Krajských sekcí AMG na jednání Senátu AMG ve sledovaném období:

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním období 
2013–2015 Účast v %

PhDr. Zuzana Strnadová 9 11 81,82 %
Mgr. Pavel Šafr
Mgr. Aleš Seifert 7 11 63,64 %

PhDr. Pavel Ciprian 10 11 90,91 %
Ing. Jaromír Bartoš 6 11 54,55 %
PhDr. Michal Babík 10 11 90,91 %
Mgr. Petra Hejralová 11 11 100,00 %
PhDr. Sylva Dvořáčková 8 11 72,73 %
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Mgr. Jiří Junek (2x) 
Mgr. Martina Vítková (1x) 
Libor Aksler (4x)

7 11 63,64 %

Mgr. Dagmar Viletová 7 11 63,64 %
PhDr. Marie Gronychová 10 11 90,91 %
Mgr. David Hroch 9 11 81,82 %
Mgr. Václav Houfek 9 11 81,82 %
MgA. Jiří Jedlička 8 11 72,73 %
Ing. Milan Půček, MBA (0x) 
Ing. Tomáš Vitásek (4x) 4 11 36,36 %

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %

PhDr. Zuzana Strnadová 3 4 75,00 3 4 75,00 3 3 100,00
Mgr. Pavel Šafr
Mgr. Aleš Seifert 4 4 100,00 1 4 25,00 2 3 66,67
PhDr. Pavel Ciprian 4 4 100,00 4 4 100,00 2 3 66,67
Ing. Jaromír Bartoš 4 4 100,00 2 4 50,00 0 3 0,00
PhDr. Michal Babík 3 4 75,00 4 4 100,00 3 3 100,00
Mgr. Petra Hejralová 4 4 100,00 4 4 100,00 3 3 100,00
PhDr. Sylva Dvořáčková 2 4 50,00 4 4 100,00 2 3 66,67
Mgr. Jiří Junek (2x)
Mgr. Martina Vítková (1x)
Libor Aksler (4x)

2 4 50,00 3 4 75,00 2 3 66,67

Mgr. Dagmar Viletová 2 4 50,00 4 4 100,00 1 3 33,33
PhDr. Marie Gronychová 4 4 100,00 3 4 75,00 3 3 100,00
Mgr. David Hroch 3 4 75,00 3 4 75,00 3 3 100,00
Mgr. Václav Houfek 3 4 75,00 4 4 100,00 2 3 66,67
MgA. Jiří Jedlička 4 4 100,00 3 4 75,00 1 3 33,33
Ing. Milan Půček, MBA (0x)
Ing. Tomáš Vitásek (4x) 1 4 25,00 2 4 50,00 1 3 33,33

Oborové komise AMG

Změny ve vedení stávajících oborových a odborných Komisí AMG ve sledovaném období ilustruje následující tabulka 
(předsedové oborových a odborných komisí jsou členy Senátu AMG s hlasem rozhodovacím):

Název oborové či odborné komise Předseda komise

1. archeologická PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (datum poslední volby: 29.5.2013)
2. botanická RNDr. Jiří Brabec (12.10.2010–21.5.2013)
3. etnografická PhDr. Romana Habartová (datum poslední volby: 17.4.2012)
4. geologická RNDr. Blanka Šreinová (datum poslední volby: 27.5.2014)
5. knihovnická PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (datum poslední volby: 3.9.2013)
6. konzervátorů-restaurátorů Ing. Ivo Štěpánek (datum poslední volby: 9.9.2014)

7. regionální historie Moravy a Slezska PhDr. Blanka Rašticová (29.9.2010–11.10.2013)
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (datum poslední volby: 11.10.2013)

8. muzeologická PhDr. Jan Dolák (datum poslední volby: 10.1.2013)
9. muzejních historiků Mgr. Václav Houfek
10. numismatická PhDr. Luboš Polanský (datum poslední volby: 11.10.2012)
11. pro bezpečnost v muzeích Ing. Rudolf Pohl (datum poslední volby: 31.10.2012)
12. dějin umění PhDr. Jan Mohr 
13. pro lidové stavitelství Mgr. Luboš Smolík
14. pro militaria PhDr. Ladislav Čepička (do 1.7.2015)
15. pro muzejní management PhDr. Helena Koenigsmarková (datum poslední volby: 24.11.2011)

16. pro muzejní pedagogiku a PR Mgr. Hana Němcová (7.12.2009–18.11.2013)
Mgr. Kateřina Tomešková (datum poslední volby: 18.11.2013)

17. zoologická RNDr. Jiří Šebestián (datum poslední volby: 17.9.2014)

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním období 
2013–2015 Účast v %
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Účast předsedů Komisí AMG na jednání Senátu AMG ve sledovaném období:

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním 
období 2013–2015 Účast v %

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.  4 11 36,36 %
RNDr. Jiří Brabec (1x)
Mgr. Lukáš Krinke (7x) 8 11 72,73 %

PhDr. Romana Habartová 5 11 45,45 %
RNDr. Blanka Šreinová 9 11 81,82 %
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. 8 11 72,73 %
Ing. Ivo Štěpánek 9 11 81,82 %
PhDr. Blanka Rašticová (2x)
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (3x) 5 11 45,45 %

PhDr. Jan Dolák 9 11 81,82 %
Mgr. Václav Houfek 7 11 63,64 %
PhDr. Luboš Polanský 7 11 63,64 %
Ing. Rudolf Pohl 1 11 9,09 %
PhDr. Jan Mohr 10 11 90,91 %
Mgr. Luboš Smolík 7 11 63,64 %
PhDr. Ladislav Čepička 5 11 45,45 %
PhDr. Helena Koenigsmarková 5 11 45,45 %
Mgr. Hana Němcová (1x)
Mgr. Kateřina Tomešková (7x) 8 11 72,73 %

RNDr. Jiří Šebestián 8 11 72,73 %

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.  2 4 50,00 2 4 50,00 0 3 0,00
RNDr. Jiří Brabec (1x) 
Mgr. Lukáš Krinke (7x) 3 4 75,00 3 4 75,00 2 3 66,67

PhDr. Romana Habartová 3 4 75,00 1 4 25,00 1 3 33,33
RNDr. Blanka Šreinová 4 4 100,00 3 4 75,00 2 3 66,67
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. 2 4 50,00 4 4 100,00 2 3 66,67
Ing. Ivo Štěpánek 4 4 100,00 3 4 75,00 2 3 66,67
PhDr. Blanka Rašticová (2x)
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (3x) 3 4 75,00 1 4 25,00 1 3 33,33

PhDr. Jan Dolák 4 4 100,00 3 4 75,00 2 3 66,67
Mgr. Václav Houfek 2 4 50,00 4 4 100,00 1 3 33,33
PhDr. Luboš Polanský 3 4 75,00 3 4 75,00 1 3 33,33
Ing. Rudolf Pohl 0 4 0,00 1 4 25,00 0 3 0,00
PhDr. Jan Mohr 3 4 75,00 4 4 100,00 3 3 100,00
Mgr. Luboš Smolík 3 4 75,00 3 4 75,00 1 3 33,33
PhDr. Ladislav Čepička 2 4 50,00 1 4 25,00 2 3 66,67
PhDr. Helena Koenigsmarková 2 4 50,00 2 4 50,00 1 3 33,33
Mgr. Hana Němcová (1x)
Mgr. Kateřina Tomešková (7x) 2 4 50,00 3 4 75,00 3 3 100,00

RNDr. Jiří Šebestián 3 4 75,00 3 4 75,00 2 3 66,67

Předsedům dlouhodobě neaktivních Komisí AMG byl na základě 
pověření Senátu AMG zaslán před konáním X. Sněmu AMG 
v Opavě v roce 2012 dopis s žádostí o sdělení stanoviska, 
zda a jakým způsobem budou komise v rámci struktury AMG 
dále fungovat. Na X. Sněmu AMG všechny oslovené komise 
ústy svých předsedů deklarovaly zájem o další činnost v rámci 
AMG s tím, že si v nejbližší době zvolí nové vedení a projed-
nají programové prohlášení na další tříleté období. Jednalo se 
o Komisi dějin umění AMG, Komisi pro militaria AMG, Komisi 

muzejních historiků AMG, Komisi pro bezpečnost v muzeích 
AMG a Komisi pro lidové stavitelství při AMG. Většina těchto 
komisí si ze svého středu zvolila předsedu a výbor Komise 
a obnovila svoji činnost nebo se o její obnovení znovu pokusila. 
Nicméně po zasedání XI. Sněmu AMG v Plzni bude nutné opět 
některé z těchto Komisí AMG vyzvat k jejich aktivizaci (např. 
Komise pro militaria nemá od 1.7.2015 předsedu; její členové 
ale již projevili zájem o obnovení činnosti této komise).
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Instituce zařazené do I. kategorie členských příspěvků

Instituce zařazené do I. kategorie členských příspěvků, které mají v Senátu AMG hlas rozhodovací:
1. Galerie hl. m. Prahy 11. Památník národního písemnictví
2. Chodovar – Pivovarské muzeum 12. Památník Terezín
3. Moravská galerie v Brně 13. Slezské zemské muzeum
4. Moravské zemské muzeum 14. Technické muzeum v Brně
5. Muzeum hl. m. Prahy 15. Uměleckoprůmyslové muzeum
6. Muzeum města Brna 16. Valašské muzeum v přírodě
7. Národní galerie v Praze 17. Vojenský historický ústav
8. Národní knihovna ČR 18 Západočeské muzeum v Plzni
9. Národní muzeum 19. Židovské muzeum v Praze
10. Národní technické muzeum

Účast zástupců institucí zařazených do I. kategorie členských příspěvků dle § 22 odst. 1) Stanov AMG na jednání Senátu AMG ve 
sledovaném období. Tito řádní členové jsou v Senátu AMG zastoupeni statutárním orgánem nebo jím zplnomocněným zástupcem, 
mají na Senátu AMG hlas rozhodovací:

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním 
období 2013–2015 Účast v %

Galerie hl. m. Prahy 4 7 57,14 %
Chodovar – Pivovarské muzeum 0 11 0,00 %
Moravská galerie v Brně 7 11 63,64 %
Moravské zemské muzeum 4 11 36,36 %
Muzeum hl. m. Prahy 10 11 90,91 %
Muzeum města Brna 9 11 81,82 %
Národní galerie v Praze 8 11 72,73 %
Národní knihovna ČR 1 11 9,09 %
Národní muzeum 0 11 0,00 %
Národní technické muzeum 8 11 72,73 %
Památník národního písemnictví 10 11 90,91 %
Památník Terezín 11 11 100,00 %
Slezské zemské muzeum 2 11 18,18 %
Technické muzeum v Brně 10 11 90,91 %
Uměleckoprůmyslové museum 6 11 54,55 %
Valašské muzeum v přírodě 2 11 18,18 %
Vojenský historický ústav 1 11 9,09 %
Západočeské muzeum v Plzni 10 11 90,91 %
Židovské muzeum v Praze 11 11 100,00 %

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %

Galerie hl. m. Prahy 0 0 0,00 3 4 75,00 1 3 33,33
Chodovar – Pivovarské muzeum 0 4 0,00 0 4 0,00 0 3 0,00
Moravská galerie v Brně 2 4 50,00 3 4 75,00 2 3 66,67
Moravské zemské muzeum 1 4 25,00 1 4 25,00 2 3 66,67
Muzeum hl. m. Prahy 4 4 100,00 4 4 100,00 2 3 66,67
Muzeum města Brna 3 4 75,00 3 4 75,00 3 3 100,00
Národní galerie v Praze 3 4 75,00 4 4 100,00 1 3 33,33
Národní knihovna ČR 0 4 0,00 1 4 25,00 0 3 0,00

Členy Senátu AMG s hlasem rozhodovacím jsou členové Exe-
kutivy AMG a předsedové Krajských sekcí AMG, předsedo-
vé Komisí AMG a řádní členové, kteří spadají do I. kategorie 
členských příspěvků dle § 22 odst. 1. Stanov AMG. Tito řádní 
členové jsou v Senátu AMG zastoupeni statutárním orgánem 
nebo jím zplnomocněným zástupcem. Členství v Senátu AMG 

je u členů Exekutivy AMG, předsedů Krajských sekcí AMG 
a předsedů Komisí AMG nezastupitelné. Zasedání senátu se 
účastní s hlasem poradním předsedové Kolegií AMG, členové 
Revizní komise AMG, předsedové pracovních skupin a výkonný 
ředitel AMG. Jednání senátu jsou otevřena všem členům AMG.
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Národní muzeum 0 4 0,00 0 4 0,00 0 3 0,00
Národní technické muzeum 2 4 50,00 3 4 75,00 3 3 100,00
Památník národního písemnictví 4 4 100,00 3 4 75,00 3 3 100,00
Památník Terezín 4 4 100,00 4 4 100,00 3 3 100,00
Slezské zemské muzeum 0 4 0,00 1 4 25,00 1 3 33,33
Technické muzeum v Brně 4 4 100,00 3 4 75,00 3 3 100,00
Uměleckoprůmyslové muzeum 3 4 75,00 1 4 25,00 2 3 66,67
Valašské muzeum v přírodě 2 4 50,00 0 4 0,00 0 3 0,00
Vojenský historický ústav 0 4 0,00 1 4 25,00 0 3 0,00
Západočeské muzeum v Plzni 4 4 100,00 3 4 75,00 3 3 100,00
Židovské muzeum v Praze 4 4 100,00 4 4 100,00 3 3 100,00

Kolegia AMG

Regionální a oborová kolegia AMG v období 2013–2015 (personální obsazení funkce předsedy, vznik a zánik některých sdružení 
členů AMG). Předsedové regionálních a oborových kolegií jsou členy Senátu AMG s hlasem poradním. 

Název kolegia Jméno předsedy

Regionální kolegia
1. kolegium jihočeských muzeí Mgr. Pavel Šafr / Dne 13.3.2008 rozhodnuto o pokračování činnosti.)
2. kolegium jihomoravských muzeí Ing. Jaroslav Martínek
3. kolegium muzeí jihovýchodních Čech Petr Pech

4. kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy 
Němcové a bratří Čapků Mgr. Milan Horký

5. kolegium muzeí královských měst RNDr. Miroslava Šandová (datum poslední volby: 19.11.2012)
6. kolegium muzeí Prácheňska PhDr. Jitka Velková
7. kolegium pobeskydských muzeí PhDr. Ivo Otáhal

8. kolegium šumavských muzeí Mgr. Pavel Fencl / Členové kolegia se rozhodli navázat jednání se zástupci Kolegia jihočes-
kých muzeí o budoucím spojení obou kolegií.

Oborová kolegia
1. kolegium galerií PhDr. Alica Štefančíková

2. kolegium muzeí v přírodě
V roce 2007 vznikl na půdě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Český 
svaz muzeí v přírodě. Většina členů kolegia se stala členy tohoto spolku. Činnost Kolegia 
muzeí v přírodě byla ukončena.

3. kolegium okresních muzeí PhDr. Bedřich Štauber / Ing. Jaroslav Keller
4. kolegium krajských muzeí Mgr. Jiří Křížek

5. kolegium muzeí nezřizovaných státem, územně
-samosprávnými celky, městy a obcemi PhDr. Dana Veselská, Ph.D.

Dne 30.9.2015 proběhlo v Praze ustavující zasedání Kolegia muzeí nezřizovaných státem, územně-samosprávnými celky, městy 
a obcemi AMG. Kolegium ustavilo 12 řádných členů AMG a o práci kolegia projevilo zájem 6 dalších řádných členů AMG. Cílem 
založení kolegia je sdružení řádných členů AMG, muzeí a galerií bez grantové podpory z veřejných rozpočtů, a získání většího 
prostoru pro ně v rámci AMG i v odborných kruzích. 

Účast předsedů Kolegií AMG na jednání Senátu AMG ve sledovaném období (v tabulce je uvedena účast předsedů Kolegia muzeí 
královských měst a Kolegia okresních muzeí; zástupci ostatních kolegií se Senátu AMG v uvedeném období neúčastnili):

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním 
období 2013–2015 Účast v %

RNDr. Miroslava Šandová  6 11 54,55 %
PhDr. Bedřich Štauber 1 11 9,09 %

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %

RNDr. Miroslava Šandová  1 3 33,33 2 4 50,00 3 4 75,00
PhDr. Bedřich Štauber 1 4 25,00 – – – – – –

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %
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Jednání Senátu AMG se ve sledovaném období účastnili také hosté, resp. na jednání Senátu AMG jsou pravidelně zváni předsta-
vitelé Českého výboru ICOM, Rady galerií ČR a zástupci Ministerstva kultury ČR – Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, 
muzeí a galerií. v tabulce je uvedena též účast předsedy pracovní skupiny pro muzejní statistiku při AMG PhDr. Františka Šebka, 
který se jednání Senátu AMG pravidelně účastní.

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2013–2015

Počet zasedání ve funkčním 
období 2013–2015 Účast v %

OMG MK ČR  1 11 9,09 %
Český výbor ICOM 4 11 36,36 %
Rada galerií ČR 0 11 0,00 %
PhDr. František Šebek 5 11 45,45 %

2013 2014 2015

přítomnost počet 
jednání

účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v % přítomnost počet 

jednání
účast 
v %

OMG MK ČR  1 4 25,00 0 4 0,00 0 3 0,00
Český výbor ICOM 0 4 0,00 2 4 50,00 2 3 66,67
Rada galerií ČR 0 4 0,00 0 4 0,00 0 3 0,00
PhDr. František Šebek 3 4 75,00 2 4 50,00 0 3 0,00

II. Účast členů Exekutivy 
AMG ve výběrových řízeních 
na pozice ředitelů/ředitelek 
muzeí a galerií ČR v letech 
2013–2015
Rok 2013
 ■ Moravská galerie v Brně, PhDr. Luděk Beneš, 5.2.2013;
 ■ Muzeum umění Olomouc, PhDr. Luděk Beneš, 5.2.2013;
 ■ Regionální muzeum v Chrudimi, PhDr. Luděk Beneš, 

5.5.2013;
 ■ Vimperské zámecké muzeum, PhDr. Jana Hutníková, 

20.5.2013.

Rok 2014
 ■ Slezské zemské muzeum, PhDr. Luděk Beneš, 

17.12.2014.

Rok 2015 (do 30. 9. 2015)
 ■ Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 

PhDr. Luděk Beneš, 11.3.2015;
 ■ Muzeum města Ústí nad Labem, PhDr. Luděk Beneš, 

12.3.2015;
 ■ Muzeum města Brna, PhDr. Luděk Beneš, 18.3.2015;
 ■ Městské muzeum v Kladrubech, PhDr. Jana Hutníková, 

4.5.2015;
 ■ Východočeské muzeum v Pardubicích, PhDr. Luděk 

Beneš, 17.6.2015;
 ■ Regionální muzeum v Chrudimi, PhDr. Luděk Beneš, 

17.6.2015.

III. Účast zástupců AMG na 
jednáních a akcích mimo 
zasedání Exekutivy a Senátu 
AMG v letech 2013–2015 
(pouze výběr)
Muzejní statistika a jednání pracovní skupiny
při AMG
(Anna Komárková, BBus (Hons)) 
 ■ v roce 2013: 14. ledna, 13. května, 16. dubna; v roce 

2014: 14. února; v roce 2015: 8. dubna, 10. června
Festival muzejních nocí, Národní zahájení, 
Pražská muzejní noc
(Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Irena 
Chovančíková, PhDr. Zita Suchánková)
 ■ v roce 2013: 21. ledna, 9. dubna, 25. května, 12. června, 

17. června, 10. září
 ■ v roce 2014: 6. února, 17. června, 17. září, 22. října
 ■ v roce 2015: 3. února, 29. srpna, 21. října

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, projekt 
DoMuzea.cz
(Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Irena 
Chovančíková)
 ■ v roce 2013: 28. ledna, 4. dubna, 17. července, 10. září, 

16. září, 3. prosince
 ■ v roce 2014: 20. února, 5. března, 2. dubna, 26. května, 

17. června, 24. června, 26. června, 29. července, 
30. července, 5. srpna, 11. srpna, 30. října

 ■ v roce 2015: 16. ledna, 20. ledna, 27. ledna, 2. února, 
6. února, 24. února, 31. března, 5. května, 10. června, 
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8. července, 14. července, 23. července, 3. srpna, 
23. září, 15. října

Český komitét Modrého štítu
(Anna Komárková, BBus (Hons) 
 ■ v roce 2013: 25. ledna, 29. března, 7. května, 6. září, 

29. listopadu
 ■ v roce 2014: 17. ledna, 28. února, 18. dubna, 13. června, 

31. července, 28. srpna, 21. listopadu;
 ■ v roce 2015: 23. ledna, 10. dubna, 12. června, 28. srpna, 

13. října
Přípravný výbor mezinárodní konference 
Muzeum a změna IV.
(Anna Komárková, BBus (Hons), Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., 
PhDr. Luděk Beneš)
 ■ v roce 2013: 12. února, 22. března, 25. května, 

26. července, 9. září, 3. října, 10. října
Pracovní skupina pro evidenci a digitalizaci 
sbírek při AMG
(Anna Komárková, BBus (Hons), Mgr. Jitka Rychlíková)
 ■ v roce 2013: 28. května, 18. listopadu;
 ■ v roce 2014: 17. března, 14. dubna, 19. května, 15. října

Problematika evidence archiválií v muzeích
a novela archivního zákona
(PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Jitka Rychlíková, Anna Komárková, 
BBus (Hons))
 ■ 1. února 2013

Problematika darů do sbírek muzeí
(PhDr. Zdeněk Kuchyňka, PhDr. Luděk Beneš, Anna Komárková, 
BBus (Hons), Exekutiva AMG)
 ■ v roce 2014: 5. března, 27. března, 1. dubna, 29. dubna

Památkový zákon a problematika
archeologických nálezů
(PhDr. Zdeněk Kuchyňka jako zástupce AMG v Poradní skupině 
MK ČR, PhDr. Luděk Beneš, Pracovní skupina pro legislativu 
při AMG)
 ■ v roce 2013: 19. dubna; v roce 2014: 19. června, 

18. července, 4. září, 11. září, 18. září, 23. září, 
10. listopadu

 ■ v roce 2015: 29. ledna, 22. června
Česko-sasko-bavorsko-hornorakouské setkání 
muzejních pracovníků
(PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Anna Komárko-
vá, BBus (Hons), PhDr. Zita Suchánková, Mgr. Ondřej Dostál, 
Ph.D.)
 ■ v roce 2013: 29. května, 10.–12. října ve Zwickau;
 ■ v roce 2014: 28. května, 8. července, 21.–23. září v Ried 

im Innkreis;
 ■ v roce 2015: 27. května, 20.–22. září v Bayreuthu)

Problematika vývoje aplikace iDEMUS a nového 
systému CES online
(Mgr. Jitka Rychlíková, Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.)
 ■ 24. října 2014, 27. května 2015

Účast na jednáních NEMO, příprava 23. výroční 
konference NEMO v Plzni
(Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., Mgr. Markéta Formanová, Anna 
Komárková, BBus Hons))
 ■ v roce 2013: 1.–3. listopadu v Bukurešti;
 ■ v roce 2014: 3. března v Plzni, 21.–22. října v Plzni, 

7.–8. listopadu v Bologni

Další aktivity a jednání k aktuálním
projektům AMG:
 ■ Jednání s náměstkyní ministra kultury PhDr. Annou 

Matouškovou, 21. října 2013, 5. března 2014, 
14. července 2015 (Exekutiva AMG)

 ■ Jednání s náměstkem ministra kultury Ing. Vlastimilem 
Ourodou, 19. srpna 2015 (Exekutiva AMG)

 ■ Jednání poradního orgánu náměstkyně ministra 
kultury PhDr. Anny Matouškové pro legislativní práci 
v oblasti movitého kulturního dědictví, 12. června 2013 
(PhDr. Luděk Beneš)

 ■ Jednání s OMG MK ČR; v roce 2013: 24. ledna; v roce 
2014: 2. dubna, 26. května, 24. června, 29. července, 
5. srpna, 26. srpna, 2. prosince; v roce 2015: 23. 
února, 5. května, 10. června, 8. července, 14. července 
(PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Irena Chovančíková, Anna 
Komárková, BBus (Hons), Exekutiva AMG)

 ■ Jednání s AK ČR; v roce 2014: 27. března, 4. září, 
27. listopadu (PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Zdeněk 
Kuchyňka, Anna Komárková, BBus (Hons))

 ■ Jednání se SMO ČR; v roce 2014: 27. února, 27. března, 
1. dubna (PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, 
Anna Komárková, BBus (Hons))

 ■ Společné jednání Exekutivy AMG a předsedů Krajských 
sekcí AMG, 22. dubna 2013

 ■ Setkání Exekutivy AMG a muzeí zřizovaných státem, 
19. září 2013

 ■ Jednání AMG a SKIP, 9. září 2013, 13. února 2014 
(PhDr. Luděk Beneš, Anna Komárková, BBus (Hons))

 ■ Společné jednání Exekutivy AMG a ČV ICOM, účast 
na zasedáních; v roce 2013: 25. ledna, 26. února, 
23.–24. července; v roce 2014: 22. leden, 25. února, 
22.–23. července, 27. srpna; v roce 2015: 4. března, 
15.–16. července

 ■ Jednání AMG, RG ČR, ČV ICOM, Zväzu múzeí na 
Slovensku, Rady galerií Slovenska a Slovenského 
komitétu ICOM; 12. listopadu 2013, 4. listopadu 2014

 ■ 23. valné shromáždění Zväzu múzeí na Slovensku, 
16. dubna 2013 v Bratislavě (Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.)

 ■ 24. valné shromáždění Zväzu múzeí na Slovensku, 
9. dubna 2014 v Banské Bystrici (PhDr. Luděk Beneš, 
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.)

 ■ 25. valné shromáždění Zväzu múzeí na Slovensku, 
25. března 2015 v Bratislavě (PhDr. Luděk Beneš)



Příloha Věstníku AMG 6 /2015 35 

Zpráva o plnění HlavnícH linií programu činnosti amg 2013–2015

 ■ Festival slovenských muzeí v Košicích, 17. června 2013 
(PhDr. Luděk Beneš)

 ■ Festival slovenských múzeí ve Filákovu, 16.–17. června 
2014 (PhDr. Luděk Beneš)

 ■ Festival slovenských muzeí ve Staré Ľubovně, 
22.–23. června 2015 (Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.)

 ■ Senát Rady galerií ČR ve Zlíně, ve dnech 15.–16. října 
2013 (PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Irena Chovančíková, 
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., Anna Komárková, BBus 
(Hons))

 ■ Senát Rady galerií ČR v Liberci, ve dnech 20.–21. října 
2014 (Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Zdeněk 
Kuchyňka)

 ■ Sněm Rady galerií ČR v Roudnici nad Labem, ve dnech 
21.–22. září 2015, (PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Zita 
Suchánková)

 ■ Setkání organizací působících ve vzdělávání u příležitosti 
zahájení kampaně organizace EDUin (Anna Komárková, 
BBus, (Hons)), (31. ledna 2013)

 ■ Jednání k uzavření memoranda o spolupráci AMG a NPÚ 
(21. února 2013, 7. května 2013), (PhDr. Luděk Beneš, 
Anna Komárková, BBus, (Hons))

 ■ Jednání s novým prezidentem UZS Ing. Jiřím Horeckým, 
Ph.D., MBA, 3. října 2013 (PhDr. Luděk Beneš, Anna 
Komárková, BBus (Hons))

 ■ Projekt Musea Kampa a AMG, jednání k aplikaci CZ 
Museums, 6. května 2013, 14. května 2013, 2. září 2013 
(Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., Exekutiva AMG)

 ■ Prezentace projektu a nového portálu Muzea a galerie na 
Vysočině online v Muzeu Vysočiny Jihlava, 9. října 2013 
(Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.)

 ■ Setkání zástupců Metodických center MK ČR pro obor 
muzejnictví, 30. října 2013 (PhDr. Zdeněk Kuchyňka)

 ■ Jednání s Asociací starožitníků, o. s., 9. prosince 2013 
(PhDr. Luděk Beneš, Anna Komárková, BBus (Hons))

 ■ Seminář muzejních a galerijních nocí v České republice 
a Dolním Rakousku v Prácheňském muzeu v Písku v rámci 
přeshraničního projektu Porta culturae, ve dnech 
19.–20. března 2013 (PhDr. Luděk Beneš)

 ■ Konference Muzeum a škola v Muzeu jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, ve dnech 20.–22. března 2013 
(Mgr. Markéta Formanová)

 ■ Seminář Budoucnost kulturních a kreativních odvětví 
v ČR, 26. června 2013 (Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., 
PhDr. Zita Suchánková)

 ■ Konference Co po nás zbude 2013 s podtitulem 
„Digitální důvěra – Evropa a my“ v Národním archivu, 
1. října 2013 (Mgr. Jitka Rychlíková)

 ■ Seminář k dopadům nového Občanského zákoníku na 
občanská sdružení, 12. prosince 2013 (Anna Komárková, 
BBus (Hons))

 ■ Kulatý stůl s diskusí na téma Formální a neformální 

umělecké vzdělávání v Muzeu hl. města Prahy, 
26. února 2014 (Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., Anna 
Komárková, BBus (Hons))

 ■ Veřejné slyšení na téma Budoucnost financování 
neziskového sektoru v Senátu Parlamentu ČR, 
3. března 2014 (Anna Komárková, BBus (Hons))

 ■ Seminář organizace Edu-in Svět tě vzdělává v centru 
DOX, 19. března 2014 (Mgr. Markéta Formanová)

 ■ Diskuze na téma Reflexe úlohy českého muzejnictví 
v popularizaci dějin jako prostoru mezi vědou, politikou 

 ■ a společností na FF UK, 24. dubna 2014 (PhDr. Zdeněk 
Kuchyňka)

 ■ Tisková konference k projektu Strážci paměti: 200 let 
muzejnictví v České republice v Pantheonu Národního 
muzea, 17. dubna 2014 (PhDr. Luděk Beneš, Anna 
Komárková (BBus (Hons))

 ■ Setkání AMG a Českého národního komitétu ICOMOS, 
6. května 2014 (PhDr. Luděk Beneš, Anna Komárková, 
BBus (Hons))

 ■ Seminář k mobilitě sbírek IV, 9. června 2014 
(PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Jitka Rychlíková)

 ■ Oficiální ukončení projektu Dotkni se 20. století 
v Národním muzeu – Památníku na Vítkově, 
6. června 2014 (PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Irena 
Chovančíková)

 ■ Pracovní diskuze na téma Globální trendy a lokální 
potřeby v oblasti výtvarného umění/trhu s uměním, 
28. května 2014 v Institutu umění – Divadelním ústavu 
(Anna Komárková, BBus (Hons))

 ■ Jednání meziresortní pracovní Komise pro realizaci 
Koncepce oslav významných historických výročí v letech 
2014–2018 a připomenutí 1. světové války, 
27. srpna 2014 (PhDr. Luděk Beneš)

 ■ Slavnostní otevření Muzea českého karosářství ve 
Vysokém Mýtě, 6. září 2014 (Mgr. Rychlíková)

 ■ Konference UZS Kultura 2015, 10. listopadu 2014 
(PhDr. Luděk Beneš)

 ■ Konference Prezentace kulturního dědictví online, 
12. listopadu 2014 (PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Jitka 
Rychlíková)

 ■ Konference Muzeo50 k výročí 50. let Katedry etnologie 
a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
25.–26. listopadu 2014 (Mgr. Markéta Formanová, 
PhDr. Jana Hutníková, Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.)

 ■ Jednání s MŠMT k problematice muzejních pedagogů 
a jejich zařazení v Katalogu prací, 26. února 2015 
(PhDr. Luděk Beneš)

 ■ Kolokvium Expozice zdarma. Rušení vstupného do stálých 
expozic v Moravské galerii v Brně, 13. dubna 2015 
(Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.)

 ■ Pracovní setkání Střed zájmu: Asociace, spolky, profesní 
organizace v IDU, 15. dubna 2015 (PhDr. Luděk Beneš)



Zpráva o plnění HlavnícH linií programu činnosti amg 2013–2015

36 Příloha Věstníku AMG 6 /2015

 ■ Seminář Akcese a deakcese muzejních sbírek a otázky 
souvisejících s touto činností v  Židovském muzeu v Praze, 
20. června 2014 (Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., 
Anna Komárková, BBus (Hons))

 ■ Konference Dobrovolnictví v kultuře v Plzni, ve dnech 
18.–19. září 2015 (Mgr. Markéta Formanová)

 ■ Konference k 90. výročí založení Valašského muzea 
v Rožnově pod Radhoštěm Muzeum a identita. Role muzea 
jako inspirátora formování lokální, regionální a národní 
identity, ve dnech 23.–25. září 2015 (Mgr. Ondřej Dostál, 
Ph.D.)

IV. Propagace a popularizace oboru muzejnictví
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
2002–2014
V roce 2015 byly vyhlášeny výsledky již XIII. ročníku Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis, kterou od roku 2002 společně 
vyhlašují Ministerstvo kultury České republiky a Asociace muzeí 
a galerií ČR ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava 
roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku. Zvláštní 
kategorií je Cena Českého výboru ICOM, který uděluje toto 
ocenění od roku 2004 jednomu z projektů přihlášených do 

hlavních kategorií soutěže. Od roku 2015 je Český výbor ICOM 
spoluvyhlašovatelem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. 
Ve třetím ročníku byla pod záštitou agentury CzechTourism 
vyhlášena zvláštní kategorie pod názvem „Pojďte s námi do 
muzea“, určená pro pravidelné programy nebo jednorázové 
akce podporující utváření místní identity nebo rozvoj cestovního 
ruchu. Ve třetím ročníku byl ustaven čestný výbor soutěže, 
který navrhuje vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu 
z přihlášených projektů.

Počet přihlášených projektů dle tří hlavních a dvou zvláštních kategorií v letech 2002–2014:

Ročník Výstava Publikace Počin Pojďte s námi do 
muzea Celkem projektů Celkem institucí

2002 9 25 5 – 39 29
2003 18 18 9 – 45 29
2004 27 22 8 5 62 39
2005 27 24 10 – 61 39
2006 27 20 12 – 59 34
2007 27 31 13 – 71 50
2008 24 34 23 – 81 52
2009 30 34 20 – 84 49
2010 28 26 21 – 75 50
2011 27 28 20 – 75 49
2012 34 28 11 – 73 53
2013 39 29 22 – 90 61
2014 43 35 9 – 87 62

Celkem 360 354 183 5 902 596

Počet přihlášených institucí dle zřizovatelů v letech 2002–2014:

Ročník Město Statutární město Kraj                  Stát Soukromé subjekty Celkem projektů

2002 5 1 21 12 – 39
2003 4 5 16 16 4 45
2004 5 7 33 15 2 62
2005 2 4 31 23 1 61
2006 4 5 26 21 3 59
2007 7 5 38 20 1 71
2008 6 8 41 25 1 81
2009 4 7 44 26 3 84
2010 5 7 36 26 1 75
2011 4 4 31 35 1 75
2012 6 6 31 27 5 73
2013 14 3 49 22 2 90
2014 3 7 56 19 2 87

Celkem 69 69 453 287 26 902
Tj. v % 8 % 8 % 50 % 32 % 3 % 100 %
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Poměr přihlášených institucí zřizovaných státem a muzeí/galerií zřizovaných ostatními druhy zřizovatelů v letech 2002–2014: 
počet přihlášených muzeí zřizovaných státem je celkem 32 %; počet přihlášených institucí, které nejsou zřizované státem, je 68 %.

Počet oceněných projektů dle tří hlavních a dvou zvláštních kategorií v letech 2002–2014:

Ročník Výstava Publikace Počin Cena 
ČV ICOM

Pojďte s námi 
do muzea

Celkem oceněných 
projektů

2002 3 5 2 – – 10
2003 4 4 3 – – 11
2004 3 3 5 1 1 13
2005 3 4 4 1 – 12
2006 5 4 4 1 – 14
2007 4 5 4 1 – 14
2008 3 3 5 1 – 12
2009 4 4 5 1 – 14
2010 5 3 4 1 – 13
2011 4 4 5 1 – 14
2012 5 4 3 1 – 13
2013 4 4 5 1 – 14
2014 4 3 5 1 – 13

Celkem 51 50 54 11 1 167

Počet oceněných institucí dle zřizovatelů v letech 2002–2012:

Ročník Město Statutární město Kraj                  Stát Soukromé 
subjekty

Celkem oceněných 
projektů

2002 – – 7 3 – 10
2003 – 1 2 7 1 11
2004 – 3 5 5 – 13
2005 – 1 6 4 1 12
2006 – 1 4 8 1 14
2007 – 3 5 6 – 14
2008 – 2 6 3 1 12
2009 1 1 4 8 – 14
2010 1 1 2 9 – 13
2011 2 – 5 6 1 14
2012 1 1 7 4 – 13
2013 – – 12 1 1 14
2014 2 – 7 4 – 13

Celkem 7 14 72 68 6 167
Tj. v % 4% 8% 43% 41% 4% 100%

Poměr oceněných institucí zřizovaných státem a muzeí/galerií zřizovaných ostatními druhy zřizovatelů v letech 2002–2014: 
počet oceněných muzeí zřizovaných státem je celkem 41 %; počet oceněných institucí, které nejsou zřizované státem, je 59 %.

Server muzeí a galerií České republiky

Statistika návštěvnosti v letech 2013–2015:

Unikátní návštěvy Počet návštěv Počet prohlížených 
stránek

Hity (počet kliků na 
jakýkoliv odkaz na 
stránkách AMG)

Počet přenesených 
bajtů

Rok 2013

Leden 8.864 16.841 69.592 596.487 15.25 GB
Únor 7.736 14.401 79.653 558.741 16.63 GB

Březen 9.114 16.807 83.262 566.118 16.61 GB
Duben 8.558 15.603 71.867 603.614 19.89 GB
Květen 15.838 26.544 137.286 1.123.189 33.18 GB
Červen 9.207 15.805 108.304 641.709 20.14 GB

Červenec 6.673 12.234 48.297 432.586 13.02 GB
Srpen 6.573 12.255 39.887 408.339 12.53 GB
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Září 9.551 16.775 64.090 604.325 18.72 GB
Říjen 7.311 13.852 53.231 490.845 20.74 GB

Listopad 7.073 14.406 52.609 483.096 20.45 GB
Prosinec 5.781 10.933 44.196 378.089 17.14 GB
Celkem 102.216 186.456 852.274 6.887.138 224.30 GB

Rok 2014

Leden 7.356 16.092 72.210 644.307 25.96 GB
Únor 6.827 14.247 59.320 562.396 25.70 GB

Březen 7.743 15.220 62.753 587.232 29.16 GB
Duben 8.480 15.745 70.591 587.589 25.40 GB
Květen 15.918 27.257 122.692 1.051.364 31.23 GB
Červen 10.259 17.510 60.509 613.784 21.03 GB

Červenec 7.170 13.645 51.233 459.401 16.38 GB
Srpen 7.012 13.311 53.026 446.457 18.69 GB
Září 7.253 14.067 48.731 465.556 21.40 GB
Říjen 7.652 15.162 51.993 478.660 21.56 GB

Listopad 6.588 12.886 45.226 412.609 17.45 GB
Prosinec 5.717 11.345 37.896 351.596 18.88 GB
Celkem 97.975 186.487 736.180 6.660.951 272.84 GB

Rok 2015 (do 30.9.2015)

Leden 7.257 15.797 79.534 557.625 32.78 GB
Únor 6.941 13.767 63.862 476.795 27.84 GB

Březen 8.132 16.617 83.847 579.265 30.88 GB
Duben 8.953 16.590 96.440 648.146 24.45 GB
Květen 13.890 24.057 109.004 955.472 310.92 GB
Červen 11.382 19.557 67.449 666.459 22.08 GB

Červenec 7.269 14.049 74.532 449.085 22.36 GB
Srpen 7.275 13.557 70.153 369.503 24.37 GB
Září 7.435 13.943 63.668 354.855 26.09 GB

Celkem 78.534 147.934 708.529 5.057.205 521.77 GB

Unikátní návštěvy Počet návštěv Počet prohlížených 
stránek

Hity (počet kliků na 
jakýkoliv odkaz na 
stránkách AMG)

Počet přenesených 
bajtů

Rok 2013

V. Publikační aktivity AMG v letech 2013–2015
Periodikum Věstník Asociace muzeí a galerií 
České republiky:
Periodikum je registrováno MK ČR, reg. č. 8331, 
ISSN 1213-2152.
Vydává AMG s finanční podporou MK ČR.
Redaktor: Mgr. Jana Jebavá (od 9/2012–dosud)
Grafická úprava: Martin Pálka (grafická podoba ročníků 2008–
2014); Mgr. Jana Jebavá (od ročníku 2015 má Věstník AMG 
novou grafickou podobu v souvislosti s 25. výročím vzniku 
Asociace muzeí a galerií ČR)
Redakční rada: PhDr. Jana Hutníková (předsedkyně redakční 
rady, Muzeum Českého lesa v Tachově), PhDr. Michal Babík 
(Regionální muzeum a galerie v Jičíně), Ing. Milena Burdy-
chová (Regionální muzeum v Chrudimi), PhDr. Eva Dittertová 
(Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur), PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zem-
ské muzeum – Etnografický ústav), Mgr. Zdeněk Freisleben 

(Památník národního písemnictví), Mgr. Hana Garncarzová 
(Muzeum v Bruntále), Anna Komárková, BBus (Hons) (Asocia-
ce muzeí a galerií ČR), PhDr. Petr Velemínský (Národní muzeum 
– Historické muzeum), PhDr. Zita Suchánková (Středočeské 
muzeum v Roztokách u Prahy) a RNDr. Jiří Žalman (do čísla 
3/2015, Ministerstvo kultury ČR – odbor ochrany movitého 
kulturního dědictví, muzeí a galerií). 

V roce 2013 vyšlo 6 čísel (celkový rozsah 264 stran, náklad 
1000 výtisků), včetně Rejstříku AMG za rok 2012. v roce 2014 
vyšlo 6 čísel (celkový rozsah 264 stran, náklad 1000 výtisků), 
včetně Rejstříku AMG za rok 2013. v roce 2015 vyšlo zatím 
5 čísel (celkový rozsah 220 stran, náklad 1000 výtisků), včetně 
Rejstříku AMG za rok 2014.

První číslo Věstníku AMG vyšlo v září 1991, pod názvem 
Věstník Asociace českých, moravských a slezských muzeí 
a  galerií. k první významné proměně časopisu došlo v roce 
1996. Nejen, že se zvýšil počet přispěvatelů, čímž se významně 
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rozšířila skladba článků Věstníku AMG, ale začaly vycházet od-
borné přílohy, později pod názvem Muzejní obzory. Vytvořil se tak 
prostor pro prezentaci poznatků z oblasti muzeologie i praktické 
práce v muzeích, přílohy zastupovaly roli sborníků z konferencí 
a seminářů, přehledy zahraniční tematické bibliografie nebo 
přinášely souhrnné informace o situaci v muzejnictví v dalších 
zemích Evropy. v roce 1998 se periodicita vydávání Věstníku 
AMG ustálila na šesti číslech ročně a tato pravidelnost trvá 
dodnes. Významnou grafickou úpravu získal časopis s druhým 
číslem roku 2004 a toto vydání otevřel také poprvé úvodník, 
sloupek, který vítá čtenáře na stránkách časopisu dodnes. Další 
významnou grafickou proměnou prošel Věstník AMG od ročníku 
2008. v souvislosti s 25. výročím založení Asociace muzeí 
a galerií ČR získal Věstník AMG svou novou podobu, která jej 
opět posunula zase o kousek blíž k profesionálnímu časopisu. 
V roce 2014 vyšlo ve Věstníku AMG celkem 161 článků od 101 
autorů, z nichž 49 publikovalo ve Věstníku AMG vůbec poprvé.  
Každé číslo Věstníku AMG je od roku 2013 tematicky zaměřeno:
 ■ ročník 2013: 1. Digitální prezentace sbírek, 

2. Dokumentace současnosti, 3. Gloria musaealis 
2012, 4. Povodně 2013, 5. Muzeologie v teorii a praxi, 
6. mezinárodní konference Muzeum a změna IV.

 ■ ročník 2014: 1. 20 let Českého výboru ICOM, 2. Muzeum 
a badatel, 3. Gloria musaealis 2013, 4. Spolky přátel 
muzeí, 5. Velká válka v muzeích, 6. Kolokvium 2014

 ■ ročník 2015: 1. 25 let Asociace muzeí a galerií ČR, 
2. Depozitáře muzeí, 3. Gloria musaealis 2014, 
4. Muzejní statistika, 5. Virtuální muzeum

Další publikace (výběr):
 ■ Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 

2013–2014. Náklad 1200 ks, Praha 2013, 239 stran. 
ISSN 1212-9348, ISBN 978-80-86611-58-7.

 ■ Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu 
Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií 
České republiky. Náklad 2000 ks, Praha 2014, 309 stran. 
ISBN 978-80-86611-62-4.

 ■ 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. Náklad 1000 ks, Praha 2014, 317 stran. ISBN 
978-80-86611-63-1.

 ■ Pražská muzejní noc 2013 (8/6/2013). 
Náklad 35 000 ks, Praha 2013. 
ISBN 978-80-86611-55-6.

 ■ Pražská muzejní noc 2013 (14/9/2013 – pouze el. verze 
k dispozici na http://www.prazskamuzejninoc.cz). 
Praha 2013. ISBN 978-80-86611-57-0.

 ■ Pražská muzejní noc 2014 (14/6/2014 – pouze el. verze 
k dispozici na http://www.prazskamuzejninoc.cz). 
Praha 2014. ISBN 978-80-86611-60-0.

 ■ Pražská muzejní noc 2015 (13/6/2015 – pouze el. verze 
k dispozici na http://www.prazskamuzejninoc.cz. 
Praha 2015. ISBN 80-86611-65-5.

 ■ Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi 
nebo živelními pohromami II. Sborník příspěvků ze 
semináře – Národní archiv, konaného v roce 2013. 
Náklad 1000 ks, Praha 2015, CD-ROM. 
ISBN 978-80-86611-67-9.

 ■ Sborník abstraktů mezinárodní konference. Peníze 
v proměnách času IX. Ostrava – Brno – Valtice 2013, 
44 stran. ISBN 978-80-86840-54-3.

 ■ Sborník příspěvků přednesených 20. června 2014 
v průběhu pracovního semináře v Oddělení pro vzdělávání 
a kulturu Židovského muzea v Praze. Akviziční a de-
akviziční činnost muzeí a galerií (Acquisition and De-
acquisition Activities of Museums and Galleries). 
Náklad 300 ks, Praha 2014, 107 stran. 
ISBN 978-80-87366-44-8.

 ■ Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Fórum 
pro konzervátory-restaurátory/2014. Praha 2014, 
145 stran. ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-87896-08-2.

 ■ Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2012. Náklad 
500 ks, Praha 2013, 35 stran. ISBN 978-80-86611-56-3.

 ■ Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2013. Náklad 
500 ks, Praha 2014, 35 stran. ISBN 978-80-86611-61-7.

 ■ Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2014. Náklad 
500 ks, Praha 2015, 35 stran. ISBN 978-80-86611-66-2.

 ■ Výroční zpráva Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
2012. Náklad 800 ks, Praha 2013, 61 stran. ISBN 978-
80-86611-54-9.

 ■ Výroční zpráva Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
2013. Náklad 800 ks, Praha 2014, 71 stran. ISBN 978-
80-86611-59-4.

 ■ Výroční zpráva Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
2014. Náklad 1000 ks, Praha 2015, 71 stran. ISBN 978-
80-86611-64-8.

 ■ Informační leták Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. 
Náklad 5 000 ks, Praha 2013.

 ■ Informační leták o činnosti AMG. Náklad 2 000 ks, 
Praha 2014.

 ■ Dlouhodobý projekt vytváření Pojmosloví etnografických 
sbírek – elektronickou verzi na CD ROM pro muzea 
zprostředkovává Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 
p. R.; záměr AMG vydat část pojmosloví na CD ROM.

 ■ Muzea a sociálně znevýhodnění. Sborník ze semináře, 
19.–20. 6. 2013 v Hodoníně. Hodonín 2014, 119 stran. 
ISBN 978-80-87375-08-2.
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VI. Vybrané ekonomické ukazatele o činnosti AMG 
v letech 2013–2015

2013 (k 31.12.2013) 2014 (k 31.12.2014) 2015 (plán) Celkem

Výnosy

Členské příspěvky AMG 1 648 515,00 Kč 1 691 510,00 Kč 1 700 000,00 Kč 5 040 025,00 Kč
Členské příspěvky ČKMŠ 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 75 000,00 Kč
Dotace MK ČR 1 750 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 375 000,00 Kč 6 225 000,00 Kč
Granty a dotace dalších subjektů 205 000,00 Kč 100 000,00 Kč 370 000,00 Kč 675 000,00 Kč
Úroky u běžného účtu 177,31 Kč 199,50 Kč 150,00 Kč 526,81 Kč
Reklama a poskytované služby 320 200,00 Kč 183 220,00 Kč 180 000,00 Kč 683 420,00 Kč
Prodej publikací 14 618,00 Kč 11 865,00 Kč 12 000,00 Kč 38 483,00 Kč
Účastnické poplatky, kurzovné, GM 362 126,56 Kč 288 820,00 Kč 250 000,00 Kč 900 946,56 Kč
Kursové zisky 214,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 214,80 Kč
Celkem 4 325 851,67 Kč 4 400 614,50 Kč 4 912 150,00 Kč 13 638 616,17 Kč

Náklady

Muzejní statistika 52 019,00 Kč 1 195,00 Kč 20 000,00 Kč 73 214,00 Kč
Gloria musaealis 521 054,51 Kč 706 280,95 Kč 1 015 000,00 Kč 2 242 335,46 Kč
Mediální kampaně AMG 369 015,80 Kč 304 652,10 Kč 375 000,00 Kč 1 048 667,90 Kč
Server muzeí a galerií ČR 181 875,90 Kč 105 467,20 Kč 75 000,00 Kč 362 343,10 Kč
Škola muzejní propedeutiky 106 458,00 Kč 165 811,05 Kč 161 000,00 Kč 433 269,05 Kč
Kolokvium, Muzeum a změna IV. 519 374,49 Kč 215 970,13 Kč 0,00 Kč 735 344,62 Kč
XI. Sněm AMG 0,00 Kč 0,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč
Semináře Komisí AMG 172 103,19 Kč 232 073,00 Kč 179 000,00 Kč 583 176,19 Kč
Semináře ČKMŠ 18 568,00 Kč 31 521,20 Kč 35 000,00 Kč 85 089,20 Kč
Semináře/konference (NEMO, ČSB) 53 690,44 Kč 79 182,11 Kč 415 000,00 Kč 547 872,55 Kč
Tvorba obor. názvosloví/databází 28 579,00 Kč 52 079,00 Kč 30 000,00 Kč 110 658,00 Kč
Ediční činnost (ED) 97 062,00 Kč 405 508,00 Kč 340 000,00 Kč 842 570,00 Kč
ED – distribuce, poštovné, logistika 47 063,00 Kč 57 784,00 Kč 40 000,00 Kč 144 847,00 Kč
Věstník AMG – tisk 204 174,00 Kč 204 118,00 Kč 210 000,00 Kč 618 292,00 Kč
Věstník AMG – distribuce, logistika 54 443,00 Kč 82 695,00 Kč 60 000,00 Kč 197 138,00 Kč
Provozní náklady AMG – Cestovné 28 068,00 Kč 22 545,00 Kč 65 000,00 Kč 115 613,00 Kč
Provozní náklady AMG – HW, SW 0,00 Kč 5 493,00 Kč 20 000,00 Kč 25 493,00 Kč
Provozní náklady AMG – Energie 27 030,00 Kč 17 963,00 Kč 30 000,00 Kč 74 993,00 Kč
Provozní náklady AMG – Nájemné 175 794,00 Kč 173 462,00 Kč 250 000,00 Kč 599 256,00 Kč
Pojistné kanceláře AMG 24 163,00 Kč 24 163,00 Kč 25 000,00 Kč 73 326,00 Kč
Provozní náklady AMG – Poštovné 5 560,00 Kč 808,00 Kč 10 000,00 Kč 16 368,00 Kč
Telefon a Internet 29 796,16 Kč 27 712,56 Kč 28 000,00 Kč 85 508,72 Kč
Služby účetnictví 87 120,00 Kč 87 120,00 Kč 87 120,00 Kč 261 360,00 Kč
Provozní náklady AMG – Služby IT 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 108 000,00 Kč
Nájem zařízení (kopírka) 0,00 Kč 0,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
Spotřební materiál AMG 5 574,00 Kč 1 260,00 Kč 5 000,00 Kč 11 834,00 Kč
Služby a Různé 4 259,50 Kč 1 996,33 Kč 22 000,00 Kč 28 255,83 Kč
Poplatky za vedení účtu AMG 8 998,71 Kč 10 604,61 Kč 10 000,00 Kč 29 603,32 Kč
Osobní náklady AMG 1 108 500,00 Kč 1 168 116,00 Kč 1 155 000,00 Kč 3 431 616,00 Kč
Celkem 3 966 343,70 Kč 4 221 580,24 Kč 4 858 120,00 Kč 13 046 043,94 Kč

Přehled složení členských příspěvků AMG v letech 2013–2015:
Kategorie I. II. III. IV. Individuální členové Ideální výnos

2013
Výše v Kč 26 450 Kč 10 580 Kč 5 980 Kč 1 960 Kč 400 Kč

1 683 450 KčPočet členů 19 42 63 165 91
Celkem Kč 502 550 Kč 444 360 Kč 376 740 Kč 323 400 Kč 36 400 Kč

2014
Výše v Kč 26 450 Kč 10 580 Kč 5 980 Kč 1 960 Kč 400 Kč

1 701 670 KčPočet členů 19 42 64 169 102
Celkem Kč 502 550 Kč 444 360 Kč 382 720 Kč 331 240 Kč 40 800 Kč

2015
Výše v Kč 26 450 Kč 10 580 Kč 5 980 Kč 1 960 Kč 400 Kč

1 715 830 KčPočet členů 19 42 64 175 108
Celkem Kč 502 550 Kč 444 360 Kč 382 720 Kč 343 000 Kč 43 200 Kč
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