Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR
za rok 2015
1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., (dále jen AMG) je dobrovolným,
samosprávným, nepolitickým svazkem muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických
osob, působících v muzejnictví.
AMG byla založena 30. května 1990 dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Dne
1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), který
přinesl řadu změn do fungování občanských sdružení. Zákon o sdružování občanů byl k 1. lednu
2014 zrušen. Změny v úpravě sdružovacího práva se tak dotkly i AMG, která se nově stala
spolkem, zapsaným ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
L 487. AMG je tedy spolek ve smyslu ust. § 214 a násl. NOZ, v platném znění a jako taková je
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Jménem AMG jedná statutární orgán nebo jím
pověřený zástupce dle § 14 Stanov AMG. Působnost AMG se vztahuje na území České republiky.
Spolku bylo přiděleno identifikační číslo (IČ) 61383716. Sídlem AMG je Praha 1 – Nové Město,
Jindřišská 901/5. Oficiální zkratka názvu je „AMG“.
V průběhu roku 2014 připravovala Exekutiva AMG ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr.
Libora Vašíčka návrh nových Stanov AMG, které reagovaly na změny sdružovacího práva. Návrh
nových Stanov AMG předložila Exekutiva AMG členské základně k diskuzi před jednáním XI. Sněmu
AMG, který se uskutečnil ve dnech 4.–5. listopadu 2015 v Plzni. Nové Stanovy AMG včetně
důvodové zprávy byly k dispozici od února 2015 a termín pro předkládání pozměňovacích návrhů
byl stanoven do 30. června 2015. Včasné projednání navrhovaných změn v jednotlivých Orgánech
AMG bylo nezbytné pro přípravu tohoto zásadního dokumentu a zejména pro jeho bezproblémové
přijetí v rámci jednání Sněmu AMG. Změna má opět napomoci zejména k dalšímu perspektivnímu
rozvoji AMG jako největšího profesního svazu sbírkotvorných institucí v naší zemi.
Zásadními změnami prošly Stanovy AMG na VII. Sněmu v Hradci Králové v roce 2003,
které nově definovaly orgány sdružení, jejich kompetence, vzájemné vztahy a zásady jejich
fungování. Tyto změny byly vedeny snahou zapojit do činnosti sdružení co největší část jeho
členské základny, jak si to logicky vynutila jeho pokračující profesionalizace. Výraznou změnou bylo
přesnější definování statutárního orgánu AMG a řešení způsobu přenosu jednotlivých kompetencí
v rámci Exekutivy AMG. Počet jejích členů byl rozšířen o jednoho člena na nynějších sedm zástupců
volených do vedení AMG z členských institucí. Tyto procesní změny Stanov AMG zpřesnily definici
práv a povinností členů AMG, podmínky nutné k usnášeníschopnosti a přijetí usnesení u všech
Orgánů AMG, způsob volby a udělení mandátu Sněmem AMG jednotlivým Orgánům AMG. Díky
úpravám v roce 2003 byly potřebné náležitosti fungování AMG jako spolku dle požadavků NOZ ve
stanovách již zakotveny, a proto nebylo třeba převratným způsobem vnitřní režim a Orgány AMG
měnit.
Nové znění Stanov AMG bylo členskou základnou schváleno dne 4. listopadu 2015 na
XI. Sněmu AMG v Plzni. V Plzni byl schválen také nový název spolku – Asociace muzeí a galerií
České republiky, z. s. Zkratka AMG zůstala beze změny.
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.
Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (Stanovy AMG, § 3):
1. Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových
právních norem, které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií i oboru
muzejnictví jako celku.
2. Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním
zřizovatelům muzeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám.
3. Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných zřizovateli
muzeí a galerií.
4. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom
s odbornými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje.
5. Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává
kontakty mezi odbornými pracovníky.
6. Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí na
vyžádání pro jiné subjekty.
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7. Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční, agenturní a jinou hospodářskou činnost
ve prospěch svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí.
8. Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení.
9. Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní
nouze.
10. Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti.
11. Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Se zřetelem k oboru muzejnictví:
Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank.
Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd.
Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce.
Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností.

2. Koncepční činnost v roce 2015

V oblasti Koncepční činnosti se AMG a její orgány v roce 2015 věnovaly několika oblastem,
kde většinou šlo o rozpracování úkolů, které byly předmětem zájmu již v letech předchozích.
Vycházelo se tak nejen z plánu práce na rok 2015, ale také z hlavních linií činnosti, jež schválil
X. Sněm AMG v Opavě.
Statistické sledování oboru muzejnictví a registrační systém muzeí v ČR
Standardy muzejní práce i Muzejní statistika jsou v rámci AMG řešeny jednou pracovní
skupinou, která čítá pět členů – PhDr. František Šebek (vedoucí pracovní skupiny, čestný člen
AMG), Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná ředitelka AMG), PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
(Židovské muzeum v Praze), Mgr. Dagmar Hamalová (Muzeum Boskovicka) a Mgr. Tomáš Niesner
(Muzeum v Bruntále). Pracovní skupina připravila aktualizovanou podobu Metodických vysvětlivek
k ročnímu statistickému výkazu o muzeu V-Kult za rok 2014 a 2015. Tento metodický materiál,
pomáhající muzeím při vyplňování muzejní statistiky, byl publikován na webových stránkách AMG.
Na ČSÚ byly zaslány návrhy na úpravu dotazníku pro rok 2017. Výkaz pro rok 2016 by měl zůstat
beze změny. AMG se zasadila o opětovné posunutí termínu odevzdání dotazníku V-kult na 31.
března 2015, nikoli již 13. března, jak původně NIPOS žádal. Skrze NIPOS se AMG vyjádřila
k přípravě normy ISO/NP 18461, kterou koordinuje Evropská skupina pro muzejní statistiku
EGMUS. Muzejní statistice bylo také věnováno čtvrté číslo Věstníku AMG.
V rámci této oblasti pokračoval projekt Benchmarking muzeí, který prošel několika 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 republice. Zabývala se druhy standardů, jejich měřením a stupni registrace.
Pilířem systému by se mohl stát dotazník V-Kult a z něj získávaná data, také Benchmarking muzeí
a z něj získávaná data pro vlastní srovnávání muzeí a nově standardizovaná podoba výročních
zpráv muzeí. Úkolem pro další období je tedy vytvoření metodiky jako minimálního standardu
podoby výročních zpráv. Vedoucí pracovní skupiny pro muzejní statistiku při AMG PhDr. František
Šebek spolupracoval na projektu Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru
kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky, který zpracovávala v rámci výzkumného
projektu NAKI Vysoká škola ekonomická společně s NIPOS. Výstupní materiál projektu uvádí popis
stávající situace v kultuře a definuje pro oblast muzejnictví tyto doporučující teze: 1. Statistická
data jsou pouze jednou z metod; 2. Je třeba zavést registr muzeí (oddělit sbírkotvorné instituce od
komerčních projektů a institucí příbuzného typu, např. výstavních síní), je třeba zavést výkonnostní
standardy a etické normy (ISO); 3. Nelze posuzovat jen výkony – jedním z ukazatelů je
návštěvnost muzeí a náklady na provoz instituce (je třeba lépe vymezit mzdové náklady na okruhy
činnosti muzeí, jak dlouho a co se dělalo; nyní chybí ve většině muzeí časové vymezení); je třeba
dopracovat a vykazovat také neměřitelné ukazatele (např. sjednocení podoby výročních zpráv
muzeí apod.). Dalším krokem v procesu registrace je tedy příprava legislativních norem a v rámci
nich stanovení jasných, smysluplných a kontrolovatelných kritérií.
V průběhu roku 2015 pokračovaly pravidelné schůzky zástupce AMG PhDr. Františka Šebka
s představiteli NIPOS kvůli úpravám dotazníku V-Kult a projektu Benchmarking. V roce 2015
pokračovala v návaznosti na projekt Benchmarking diskuse v rámci AMG na téma „Definování
souboru profesních a etických standardů a vznik národního registračního systému muzeí a galerií
v ČR“, mj. také v souvislosti s přípravou novely zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy. PhDr. František Šebek byl členem pracovní skupiny pro přípravu novely, která pracuje při
OMG MK ČR a která se zavedením registračního systému v rámci zákona zabývá.
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Rok 2015 byl zasvěcen přípravě publikace Muzea ČR v letech 2012−2014 ve světle
statistiky, kterou vydal NIPOS ve spolupráci s AMG (na vyhodnocení dat se zásadní měrou podílel
PhDr. František Šebek). Základním cílem publikace bylo shrnout a vyhodnotit disponibilní informace
o podmínkách, ve kterých se v současném období (dle dostupných dat) muzea a galerie nacházejí.
Publikace je k dispozici na webových stránkách NIPOS ve formátu pdf a byla distribuována do
muzeí a galerií v ČR. Publikace je uspořádána do devíti tematických kapitol – problematika vývoje
sítě muzeí; zaměstnanci v muzeích; muzejní sbírky; muzejní knihovny a jejich knihovní fondy;
výstavní činnost a návštěvnost muzeí; kulturněvýchovné a vzdělávací programy muzeí pro
veřejnost; výzkumná činnost muzeí; ekonomické parametry činnosti muzeí; celkový pohled na
stav a vývoj muzejnictví v letech 2012–2014. Základním zdrojem dat pro analýzu se staly
dotazníky V-Kult za sledované období.
Na 25. setkání Zväzu múzeí na Slovensku ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě
projevili o Benchmarking muzeí zájem slovenští kolegové. Projekt tak bude jedním z témat příštího
společného jednání AMG a ZMS.
Krizový management
Zástupci AMG se účastnili pravidelných jednání Českého komitétu Modrého štítu (ČKMŠ),
které probíhaly v průběhu roku 2015 na Sekretariátu AMG. Hlavním tématem byla především
příprava tradičního podzimního semináře a také distribuce nové edice Kolečka první pomoci
a záchranných prací. Tato velmi potřebná a praktická muzejní pomůcka zaujala i kolegy
v Polsku. Jednodenní konference ČKMŠ se uskutečnila 13. října 2015 jako již tradičně v Národním
archivu na Chodovci a byla zaměřena na téma „Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe
tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů“. Ze semináře bude v roce 2016
vydán sborník shrnující přednesené příspěvky. Na konferenci vystoupil předseda AMG PhDr. Luděk
Beneš s příspěvkem k problematice muzejních archivů. V roce 2015 byly vydány sborníky
příspěvků ze seminářů ČKMŠ z roku 2011 a 2013 na CD ROM, které byly rozeslány do členských
muzeí AMG.
Analýza struktury sbírkových fondů muzeí ČR po 10 letech
Výsledky dotazníkového šetření provedeného AMG v letech 2008–2011 pod názvem
„Analýza struktury sbírkových fondů muzeí ČR po deseti letech“ zpracovala v rámci své bakalářské
práce studentka Univerzity Pardubice Šárka Rábová pod vedením PhDr. Františka Šebka a výkonné
ředitelky AMG Anny Komárkové, BBus (Hons). Vyhodnocení získaných dat včetně srovnání
s analýzou z devadesátých let 20. století by mělo být publikováno v roce 2016.
Úloha regionálních a místních muzeí
Dále pokračoval projekt výzkumu prostředí působení, úlohy a významu malých místních
muzeí – Komise muzejního managementu AMG uspořádala zejména pro pracovníky malých muzeí
jednodenní workshop k současným otázkám managementu malých muzeí. Pracovní seminář se
uskutečnil 1. prosince 2015 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové na téma „Menší muzea
a jejich cílové skupiny : způsoby prezentace a propagace“. Úvodní přednášky vedly PhDr. Romana
Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje („Malá
muzea a jejich role v regionu“) a Mgr. Silvie Dušková, ředitelka Třebechovického muzea betlémů
(„Malá muzea, občanské spolky a jejich vzájemná spolupráce“). Cílem každoročních setkání je
metodická pomoc malým muzeím.
Téma optimalizace (slučování) muzeí, resp. příprava podkladů pro argumentaci proti
přeměně příspěvkových organizací a jejich slučování s informačními centry, knihovnami atd., je
tématem, se kterým se stále v určitých místech česká muzea a galerie potýkají. AMG zformulovala
argumenty k tomuto problému na základě již existujících vyjádření AMG ke konkrétním kauzám
(např. Břeclav, Čáslav, Hranice). Byl tak vytvořen dokument Jak čelit záměru slučování
muzeí/galerií mezi sebou navzájem nebo s jinými subjekty. Ten byl rozeslán všem členům AMG
prostřednictvím elektronického Bulletinu AMG a vyvěšen na webových stránkách AMG. Garantem
materiálu se stala PhDr. Jana Hutníková.
Archiválie v muzeích
Problematiku archiválií v muzeích se nepodařilo řešit na centrální úrovni, což je
dlouhodobým záměrem AMG. Řešení metodických problémů zůstává na úrovni jednotlivých
příslušných archivů, které vykonávají dohled nad muzei. Archiváliím v muzeích se věnovaly
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 skupinu AMG zabývající se systémem evidence sbírek
a digitalizací sbírkového fondu a oslovit v této věci Krajské sekce AMG, Komise AMG a celou
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členskou základu AMG, na sebe vzala Mgr. Jitka Rychlíková. Ta zformulovala výzvu, která byla
rozeslána do muzeí a galerií. První setkání pracovní skupiny AMG pro evidenci a digitalizaci sbírek
při AMG proběhlo 18. listopadu 2013 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Důvodem pro
ustavení pracovní skupiny se stal neutěšený stav na poli elektronické evidence a digitalizace sbírek
muzejní povahy. Opakovaných jednání se účastnili zástupci AMG, představitelé muzeí a galerií
z celé ČR, Ministerstva kultury z různých odborů, vedoucí Metodického centra CITEM i nezávislí
experti. Výsledkem bylo zmapování situace po skutečné i teoretické stránce a pojmenovány tyto
základní body: Požadavek na vytvoření „Národního standardu pro evidenční sbírkové systémy“,
který zajistí kompatibilitu různých evidenčních systémů po stránce technické i faktické; Požadavek
na vytvoření meziresortní skupiny pro spolupráci v oblasti digitalizace, aby bylo možné efektivně
využívat finance vynaložené na tuto oblast ve sféře muzeí, knihoven a archivů; Ve vztahu k MK ČR
byla oceněna snaha o obnovení systému DEMUS a modernizace CES. AMG informovala formou
dopisu i osobních jednání MK ČR o činnosti této skupiny a nabídla odbornou spolupráci na obou
připravovaných projektech. Tato spolupráce se pak odrazila při připomínkování projektů
a zjišťování požadavků ze strany muzeí a galerií. AMG má své zástupce v obou pracovních
skupinách. 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 systémů) AMG získala z dotazníkového šetření, provedeného na krajích a v Hlavním
městě Praze, o kterém informovala na jednání zástupců AK ČR. Zástupci zřizovatelů byli
informováni mj. o nutnosti vybudování technologických center krajů nejen pro potřeby vlastní, ale
také pro technické zabezpečení digitálních dat paměťových institucí – muzeí a galerií. Souhrnný
materiál byl předán také MK ČR.
Po odchodu Mgr. Jitky Rychlíkové z Exekutivy AMG, resp. oboru muzejnictví se
problematikou zabýval v rámci svého pověření Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. Ten byl také nominován
do pracovních komisí týkajících se přípravy aktualizace programu DEMUS a vytvoření aplikace CES
online, ve kterých Mgr. Jitka Rychlíková zastupovala AMG. On také podal zprávu o semináři
organizovaném CITeM k programu iDEMUS, kterého se zúčastnil dne 27. května 2015. Zástupci
CITeM informovali, že bude zpracována studie proveditelnosti přechodu na nový evidenční software
a na jejím podkladě bude vybrána firma, která software vyvine. Má být postaven na open-source
databázích, v čemž může být obsažena řada bezpečnostních rizik. Připomínky k návrhu funkcionalit
programu iDEMUS byly zaslány jako stanovisko AMG vedoucímu CITeM Ing. Ivu Rožnovskému.
Rovněž byla řešena problematika zástupce AMG v poradním orgánu MK ČR k aktualizaci Národní
strategie digitalizace kulturního obsahu. Dle sdělení ředitele OMG MK ČR v soupise členů pracovní
skupiny figuruje několik zástupců členských muzeí AMG, přímo jmenovaného zástupce AMG ale
v této pracovní skupině nemá. Z hlediska změn probíhajících na odboru informačních technologií
MK ČR v roce 2015, který má téma aktualizace Strategie ve své gesci, bude tato problematika
řešena v dalším období.

3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2015

Propagace a popularizace oboru muzejnictví prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis, Festivalu muzejních nocí a jeho Národního zahájení, Serveru muzeí a galerií ČR, a také
skrze speciální mediální kampaně patří mezi priority AMG, které podporují pozitivní obraz českého
muzejnictví nejen směrem k návštěvníkům muzeí a galerií. K podepsání byla v závěru roku 2014
připravena Dohoda o mediální spolupráci mezi AMG a vydavatelstvím Ambit Media, a. s.,
o vzájemném poskytnutí prostoru k propagaci v médiích AMG, resp. v časopise Art+Antiques v roce
2015. Podobná Smlouva o mediální spolupráci v roce 2015 byla připravena také mezi AMG
a Literárními novinami. Literární noviny a časopis Art+Antiques se staly mediálními partnery
Festivalu muzejních nocí, Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, 23. výroční konference NEMO
a XI. Sněmu AMG v Plzni. Jako součást oslav 25. výročí vzniku AMG v roce 2015 byla připravena
nová podoba webových stránek AMG a také nová grafická podoba Věstníku AMG.

Festival muzejních nocí

Významnou mediální akcí oboru muzejnictví je Festival muzejních nocí, jehož organizace se
od roku 2005 každoročně ujímá AMG ve spolupráci s MK ČR a Národním muzeem. Festival spojil
původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, 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 společenským
fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. Na festival a jeho Národní zahájení,
které navazují na Mezinárodní den muzeí (18. května), reagují média spontánně a výrazně
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pozitivně. Festival má společné logo. O tom, kde se jednotlivé muzejní noci konají a jaký je zde pro
návštěvníky připraven
program, informují společné internetové stránky na adrese
http://www.muzejninoc.cz. V roce 2012 byla provedena registrace ochranné známky názvu
„Festival muzejních nocí“. Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním
zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů
České republiky. Na něm jsou prezentovány vedle muzeí v dané lokalitě i oceněné projekty
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v příslušném soutěžním roce.
Na mnohých místech ČR této již zavedené a širokou veřejností oblíbené události využívají
k prezentaci kulturních akcí v rámci celého města či regionu. Již se nejedná o interní akce
odehrávající se za dveřmi paměťových institucí – program muzejních nocí expanduje do ulic, stírají
se hranice a akce se propojují s děním pod širým nebem. Programy Muzejních nocí bývají velmi
pestré, záleží na každé instituci či městě, jakým způsobem akci pojme. Největší počet z nich ji
přizpůsobuje tématům aktuálních výstav, spojuje s vernisážemi nových expozic a s různými
regionálními akcemi či výročími. AMG velmi těší úspěch celého Festivalu muzejních nocí, stále
narůstající zájem ze strany veřejnosti i organizací, které se do akce zapojují poprvé, a neméně
i nadšení každoročně se účastnících institucí a jejich kreativita při tvorbě programů. Festival je
důležitou součástí propagace jednotlivých institucí na úrovni regionální a velice úspěšně přispívá
k celorepublikové popularizaci muzejního oboru a vytváření jeho pozitivního obrazu ze strany široké
veřejnosti.
Ve dnech 15. května 2015 – 13. června 2015 se uskutečnil XI. ročník Festivalu muzejních
nocí 2015. K projektu bylo zhotoveno logo, které bylo rozesláno do všech účastnících se muzeí,
a také bylo po celou dobu kampaně k dispozici na webových stránkách http://www.muzejninoc.cz.
Zde byl zveřejněn přehled všech institucí, které se kampaně účastnily – do XI. ročníku festivalu se
přihlásilo 418 institucí ze 161 měst. Festival navázal na Mezinárodní den muzeí, který připadá na
18. května. Webové stránky festivalu byly pravidelně aktualizovány v průběhu kampaně
a postupně již také připravovány pro ročník 2016.
V pořadí osmé slavnostní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí proběhlo v pátek
15. května 2015 v prostorách Severočeského muzea v Liberci. Akce se uskutečnila pod záštitou
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora statutárního města Liberec Tibora
Batthyányho. Liberecký kraj jako zřizovatel Severočeského muzea i Oblastní galerie Liberec se
přihlásil k tomu, že se stane garantem a hlavním koordinátorem akce. Důležitými partnery se staly
statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. Slavnostního zahájení festivalu se zúčastnili
zástupci AMG, Českého výboru ICOM, MK ČR, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České
republiky včetně zástupců institucí, kteří předchozího dne převzali ve Smetanově síni Obecního
domu v Praze ocenění ve XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014.
Na oficiální Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2015 navázala od 17 hodin Muzejní
noc pod Ještědem. Festival vyvrcholil XII. ročníkem Pražské muzejní noci, která se uskutečnila
v sobotu 13. června 2015 a celý Festival muzejních nocí 2015 uzavřela.
V roce 2015 již začaly přípravy na XII. ročník festivalu a jeho Národní zahájení, které se
uskuteční v pátek 20. května 2016 v prostorách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
Propagace festivalu byla zajištěna díky dobré spolupráci AMG s ČTK i regionálním tiskem;
byly vydány tiskové zprávy a o festivalu tradičně referovaly celorepublikové deníky i ČT a ČRo. Byl
vytvořen plakát Národního zahájení festivalu, který byl k dispozici na webu kampaně a distribuován
v rámci institucí i médií v Libereckém kraji. O Festivalu muzejních nocí vyšel článek ve Věstníku
AMG č. 3/2015.

Muzea a 20. století

Mediální kampaň s názvem „Muzea a 20. století“ je vyhlašována již od roku 2005, třebaže
s určitými přestávkami. Jedná se o celoroční informační kampaň s jednotícím tématem z historie
20. století, které se pro jednotlivé roky mění. Témata se odvíjejí od kulatých výročí významných
událostí, jevů či osobností 20. století a mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti
muzejní prezentace formou výstav, expozic, publikací, vzpomínkových slavností, přednášek,
seminářů, workshopů, komponovaných pořadů, akcí typu „living history“ apod. Podstatou projektu
je vzájemné propagační provázání jednotlivých akcí, které k této příležitosti muzea a galerie
v rámci celé republiky pořádají. Cílovou skupinou projektu jsou zejména školy základního
a středního stupně a sféra neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí
a mládeže.
AMG vyhlásila pro rok 2014 kampaň na téma „Muzea a Velká válka aneb 100 let od
vypuknutí I. světové války“. Kampaň pro rok 2014 zaznamenala velký zájem ze strany muzejních
institucí, a proto bylo rozhodnuto o jejím pokračování po dobu probíhajících oslav, vážících se
k výročím I. světové války v letech 2014–2018. Kampaň vyvrcholí v roce 2018 v souvislosti
s výročím 100 let od ukončení Velké války, a zároveň připomene vznik ČSR v roce 1918.
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Informace o mediální kampani, její logo a seznam všech přihlášených organizací společně
s tematickými akcemi a programem, který pro návštěvníky připravily, byl zveřejněn na společných
webových stránkách http://www.muzea20stoleti.cz. Tyto stránky byly v roce 2015 průběžně dle
potřeby aktualizovány a rozšiřovány o nové akce i přihlášené instituce.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Organizačně a technicky byl v roce 2015 zajištěn průběh Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis, která v roce 2015 vstoupila do svého čtrnáctého ročníku. Soutěž si klade za cíl
upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví
i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví.
Vyhlašovateli soutěže byli Ministerstvo kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR a v roce 2015 nově
také Český výbor IOCM.
Soutěž byla vyhlášena ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní
publikace roku a Muzejní počin roku. Zvláštní kategorií byla Cena Českého výboru ICOM udělená
projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či
zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Český výbor ICOM, udělil toto ocenění
jednomu z projektů. Čestný výbor soutěže tvořili přední osobnosti našich kulturních, vědeckých
a společenských institucí; výbor soutěže navrhl vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu
z projektů.
Do XIII. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 87 projektů (43 v kategorii Muzejní
výstava roku, 35 v kategorii Muzejní publikace roku, 9 v kategorii Muzejní počin roku). O pořadí
projektů rozhodla sedmičlenná porota. Závěrečné hodnocení proběhlo ve dnech 23.–24. března
2015 v prostorách Krkonošského muzea v Jilemnici. Vyhlašovatelé na návrh odborné poroty
rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech ve všech kategoriích a o udělení
zvláštních cen. Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii je Cena Gloria musaealis, která se
skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70 000 Kč. Soutěžící, kteří se umístili na
druhých a třetích místech, a ti, kterým byla udělena zvláštní cena, získali diplom.
Slavnostní vyhlášení výsledků XIII. ročníku soutěže – slavnostní ceremoniál se uskutečnil
ve čtvrtek 14. května 2015 od 14 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Původně plánovaný prostor Sladkovského sálu v Obecním domě se pro konání akce po
významných změnách v mediální koncepci soutěže a vzniku nové velkolepější podoby slavnostního
předávání cen přijatých po vzájemné dohodě a intenzívních přípravách akce ze strany AMG a MK
ČR ukázal jako nevyhovující. Ceremoniálu se zúčastnil a Ceny Gloria musaealis předal ministr
kultury Mgr. Daniel Herman, který pronesl také úvodní slovo.
Byla zajištěna mediální kampaň slavnostního vyhlášení výsledků XIII. ročníku soutěže.
Informace o soutěži a výsledcích ročníku 2014 byla v souhrnné podobě publikována ve Věstníku
AMG č. 3/2015. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis byla také propagována v rámci Národního
zahájení Festivalu muzejních nocí 2015 v Liberci.
V průběhu roku 2015 byly pravidelně aktualizovány internetové stránky soutěže na adrese
http://www.gloriamusaealis.cz (od srpna 2015 v nové podobě). Na stránkách jsou k dispozici
přehledy výsledků všech uplynulých ročníků, včetně fotografií ze slavnostního vyhlášení; kontakty
na ředitelku soutěže, předsedu a členy poroty; informace o vydaných výročních zprávách;
o přihlášených projektech do aktuálního ročníku atd.
K XIII. ročníku soutěže byl připraven a vydán katalog soutěžních projektů – Výroční zpráva
XIII. ročníku soutěže 2014. Publikace byla rozeslána do všech členských muzeí a galerií AMG, do
muzeí účastnících se soutěže, spolu s výzvou k přihlášení se do nového ročníku také institucím,
které nejsou členy AMG, dále knihovnám, na krajské úřady – hejtmanům, radním pro kulturu,
vedoucím odborů kultury a dalším představitelům kulturních institucí v ČR. Katalog je vždy také
k dispozici účastníkům slavnostního ceremoniálu.
Logo, které soutěž doprovázelo na propagačních materiálech, vytvořila ak. mal. Lucie
Seifertová. Autorkou trofeje, která byla předána držitelům Ceny Gloria musaealis a která je
odlévána v dílnách Technického muzea v Brně, je Pavlína Čepičková-Šůsová. Autorkou grafického
layoutu XIII. ročníku soutěže byla Jana Hrachová Dolanská.
Od 1. ledna 2015 byl dle pravidel soutěže – Soutěžního řádu, aktualizovaného pro ročník
2015 – zahájen XIV. ročník soutěže. Úprava pravidel byla připravena ve spolupráci
se spoluvyhlašovatelem soutěže, kterým je Ministerstvo kultury ČR a od roku 2015 nově také
Český výbor ICOM. V závěru roku 2015 začala být připravována nová pravidla pro XV. ročník
soutěže, který započne 1. ledna 2016.
Od počátku roku 2015 byl také zajišťován průběh nového XIV. ročníku soutěže. Na základě
jednání s ředitelem Obecního domu v Praze Mgr. Vlastimilem Ježkem bylo dohodnuto, že slavnostní
vyhlášení výsledků XIV. ročníku se bude konat opět ve Smetanově síni Obecního domu v Praze,
a to 18. května 2016. V Obecním domě byly předběžně blokovány vhodné prostory pro vyhlášení
Cen Gloria musaealis až do roku 2018 (uzavřena smlouva o spolupráci).
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Velkým krokem směrem k veřejnosti od roku 2015 je nová návštěvnická soutěž Muzeum
roku, vyhlašovaná Ministerstvem kultury ČR, AMG a Českým výborem ICOM, jako součást mediální
kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Účastnit soutěže se mohou všechna muzea,
tedy právnické nebo fyzické osoby, popř. organizační složky státu, které jsou vlastníkem sbírky
muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy. Soutěž se bude vyhlašovat vždy v květnu příslušného kalendářního roku
v rámci slavnostního vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Soutěž Muzeum
roku, její první ročník, byla oficiálně odstartována 14. května 2015 v Obecním domě, u příležitosti
slavnostního vyhlášení Cen Gloria musaealis za rok 2014. Soutěž probíhá na portále do-muzea.cz,
který provozuje Národní muzeum, a na jehož podobě AMG spolupracovala.
Během roku 2014 a 2015 proběhlo několik zásadních jednání zástupců AMG s představiteli
MK ČR, ČT a producentské firmy Three Brothers Production, směřující k zajištění výraznější
propagace soutěže v médiích. V rámci AMG byl nejen pro MK ČR připraven souhrnný materiál
reflektující potřeby soutěže tak, aby mohla být lépe organizačně i finančně zajištěna bez každoroční
závislosti na výše získaných dotací. Materiál slouží také jako podklad pro změnu Nařízení vlády
č. 5/2003 Sb., která je nutná pro realizaci nové mediální koncepce soutěže. Iniciativa AMG byla
nasměrována zejména na přípravu nové podoby slavnostního vyhlášení výsledků soutěže včetně
případné realizace televizního přenosu. Vznikla nová koncepce medializace soutěže, zároveň byl
sestaven nabídkový materiál pro potenciální sponzory a partnery projektu.
Dne 2. prosince 2014 se uskutečnilo jednání mezi zástupci Exekutivy AMG a OMG MK ČR,
kde byl potvrzen záměr MK ČR na zvýšení příspěvku na organizační zajištění soutěže pro rok 2015,
byl připraven materiál s vyčíslením nákladů na zajištění slavnostního předání cen v prostorách
Smetanovy síně Obecního domu. Bylo dohodnuto, že AMG zašle návrh nového scénáře slavnostního
vyhlášení se zapracovanými změnami, 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. Přípravy v tomto období
však narazily na komplikovaně časově i administrativně fungující vnitřní systém MK ČR i ČT. Po
vyřízení připomínek OMG MK ČR 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 samotného slavnostního vyhlášení, neboť bylo
potřeba narychlo upravit dramaturgii a snížit náklady.
Ceremoniál v roce 2015 tak proběhl v jakémsi „testovacím režimu“ nové koncepce soutěže,
která ji posouvá směrem k modernějšímu, širší veřejnosti přístupnému a přitom důstojnému pojetí.
Z celkových 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 partnery, kteří se zásadní měrou zasloužili o úspěch
pilotního ročníku: s OMG MK ČR v čele s Mgr. Pavlem Hlubučkem, s Mgr. Vlastimilem Ježkem
a Obecním domem, a. s., s producenty Viktorem a Igorem Krištofovými a nově také s ČV ICOM,
který se od XIV. ročníku soutěže stal jejím spoluvyhlašovatelem.
První dobrou zprávou byla pozitivní odpověď od vedení ČT na návrh spolupráce na ročníku
2015. Uskutečnilo se jednání zástupců AMG a OMG MK ČR, s generálním 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 podobě mediálního partnerství soutěže, posléze se
v této věci uskutečnilo ještě jednání mezi zástupci ČT a MK ČR. MK ČR je připraveno pokračovat
v jednáních s ČT a posílit finanční zabezpečení soutěže v roce 2016.
Čestný výbor soutěže byl opět rozšířen o další členy. AMG oslovila s žádostí o spolupráci
a mediální partnerství generálního ředitele Českého rozhlasu Mgr. Reného Zavorala, který se stal
v roce 2015 členem čestného výboru soutěže. Uskutečnilo se také jednání o spolupráci s generální
ředitelkou agentury CzechTourism Ing. Monikou Palatkovou, Ph.D. Na zajištění XIV. ročníku
soutěže a jeho slavnostního vyhlášení v roce 2016 byly podány žádosti o dotace na Magistrát hl. m.
Prahy a MK ČR, AMG usiluje také o příjmy z jiných zdrojů. Lze tedy říci, že přípravy dalších změn
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis úspěšně pokračují a směřují k její mnohem
reprezentativnější a pro veřejnost zajímavější podobě.
Slavnostní vyhlášení výsledků XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se tedy
poprvé odehrálo v nové mediální koncepci, jejímž cílem je zprostředkovat to nejlepší, co muzea
a galerie v ČR nabízejí svým návštěvníkům. Nový koncept se opřel o tři body – divácky atraktivní
vyhlášení Cen Gloria musaealis ve Smetanově síni Obecního domu v Praze; znělku a propagační
spot soutěže; novou návštěvnickou soutěž Muzeum roku, která bude probíhat na portálu domuzea.cz.
V roce 2015 vznikla znělka Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, kterou složil Viktor
Dyk. Byl vyroben doprovodný spot k soutěži, který se stal úvodní součástí slavnostního
ceremoniálu předávání Cen Gloria musaealis inspirovaný motivy filmů s postavou Indiana Jonese.
Atmosféru klipu pak přenesla do úvodu slavnostního večera moderátorská dvojice Ivana Jirešová
a Pavel Kříž. Doprovod slavnostnímu předávání Cen Gloria musaealis za rok 2014 zajišťoval Viktor
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Dyk a kapela a pěvecký sbor Divertimento. Nově byly formou filmových spotů vytvořeny
prezentace oceněných projektů s doprovodným slovem herce Jana Kačera. Ze slavnostního večera
vznikl záznam a prezentační video. Vše je k dispozici na webových stránkách soutěže
http://www.gloriamusaealis.cz. Režie slavnostního předávání Cen Gloria musaealis 2014,
propagačního spotu a znělky se ujal Igor Krištof (Three Brothers Production).
Dne 23. září 2015 se v prostorách historické Cukrárny Obecního domu konalo setkání
Exekutivy AMG, zástupců MK ČR a ČV ICOM se stávajícími i novými členy čestného výboru soutěže
a odbornou porotou. Členům čestného výboru byly představeny v základních bodech pravidla
soutěže i úloha čestného výboru a také připravované změny mediální koncepce pro další období.
Porota XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:
Ing. Milena Burdychová
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
PhDr. Jana Součková, DrSc.
PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Předseda poroty: Ing. Vlastimil Vykydal (Technické muzeum v Brně)
Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Tajemnice soutěže: Mgr. Jana Jebavá
Porota XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (od 1. ledna 2015):
Ing. Milena Burdychová
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Mgr. Pavel Holman
PhDr. Pavel Popelka, CSc.
PhDr. Jana Součková, DrSc.
PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Předseda poroty: Ing. Vlastimil Vykydal (Technické muzeum v Brně)
Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Tajemnice soutěže: Mgr. Jana Jebavá (do 30. srpna 2015); Mgr. Adéla Kaderová (do 30.
listopadu 2015); Mgr. et MgA. Tereza Záchová (od 1. prosince 2015)
Výsledky XIII. ročníku soutěže:
Kategorie Muzejní výstava roku 2014
Cena Gloria musaealis – Galerie Středočeského kraje, p. o., za stálou expozici „Stavy mysli – Za
obrazem“;
II. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., za stálou expozici „Slovácko“;
III. místo – Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., za stálou expozici „Spirála času země“;
Zvláštní ocenění – Kulturní středisko města Bechyně, p. o. – Městské muzeum za stálou expozici
Městského muzea v Bechyni.
Kategorie Muzejní publikace roku 2014
Cena Gloria musaealis – Oblastní muzeum v Chomutově, p. o., za publikaci „Všemu světu na
útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590“ autorů Heleny Dáňové,
Renáty Gubíkové a Jiřího Šlajsna;
II. místo – Národní ústav lidové kultury za publikaci „Knihy krejčovských střihů v českých zemích
v 16.–18. století“ autora Martina Šimši;
III. místo – Technické muzeum v Brně za publikaci „Hodinky Prim 1954–1994“ autora Libora
Hovorky.
Kategorie Muzejní počin roku 2014
Cena Gloria musaealis – Regionální muzeum v Litomyšli, p. o., za projekt „Revitalizace historické
budovy Regionálního muzea v Litomyšli“;
II. místo – Oblastní galerie Liberec, p. o., za projekt „Lázně – nové sídlo Oblastní galerie Liberec“;
III. místo – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o., za projekt „Zámek Rekonstrukce
a nové využití zámku v Roztokách u Prahy“;
Zvláštní ocenění – Muzeum Hlučínska, p. o., za projekt „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“;
Zvláštní ocenění udělené na návrh čestného výboru soutěže – Technické muzeum v Brně, Národní
technické muzeum, Vojenský historický ústav Praha, Muzeum města Brna, Moravské zemské
muzeum, státní zámek Konopiště, Poštovní muzeum, Moravská galerie v Brně a Národní muzeum
za projekt „Velká válka 1914–1918“.
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Cena Českého výboru ICOM
Národní galerie v Praze za výstavu „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300“.

Server muzeí a galerií ČR

V průběhu roku 2015 bylo zajištěno jako každý rok na internetových stránkách AMG
publikování oborových databází (Adresář muzeí a galerií ČR, Kalendárium akcí, Kalendárium
výstav) a dalších aktuálních informací z oboru muzejnictví. Byla zajištěna dostupnost informací
z odborných i všeobecných portálů; aktualizace internetových stránek ve smyslu poskytování
aktuálních informací o dění v oboru laické i odborné veřejnosti; pravidelná aktualizace profilu AMG
v rámci sociální sítě Facebook (od roku 2010).
Server muzeí a galerií ČR na adrese http://www.cz-museums.cz je efektivním a rychlým
komunikačním prostředkem AMG vůči laické i odborné veřejnosti. 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 činnosti 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.
I v roce 2015 pokračoval rozvoj internetových stránek Serveru muzeí a galerií ČR nejen ve
smyslu pravidelného doplňování informací a jejich aktualizace, ale také k zajištění lepší funkčnosti
a provázanosti jednotlivých webových prezentací AMG – optimalizace zobrazování 8 samostatných
webů, zlepšená čitelnost a přístup k obsahu jednolitých složek systému; práce na vývoji dalších
možností stávajících internetových prezentací (např. spuštění elektronické konference pro
muzejníky).
V roce 2015 byla pro uživatele Serveru muzeí a galerií ČR připravena nová prezentační
vrstva/podoba webových stránek AMG. Webové stránky se v první řadě staly přehlednější, ale také
svým aktuálním designem poutavější i pro mladou generaci. Kromě na první pohled patrné změny
v barevnosti a uspořádání záložek je prezentace vytvořena tak, aby se uměla přizpůsobit velikosti
obrazovky mobilního telefonu, tabletu, středním a také velkým monitorům počítače. Změna
přinesla také jednodušší orientaci, omezení počtu základních záložek a rozdělení dlouhých textů pro
rychlejší a snazší nalezení hledaných informací.
Od ledna 2013 je v provozu Kalendárium akcí, které obsahuje aktuální informace o akcích
pořádaných muzei a galeriemi v ČR; lze vyhledávat dle místa konání, data nebo typu akce –
kategorií. Informace o akcích se také automaticky promítají do karty jednotlivých muzeí v rámci
webového Adresáře muzeí a galerií ČR. Jedná se o průběžně aktualizovaný přehled událostí,
pořádaných muzei a galeriemi České republiky.
Na webu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je umístěn seznam všech přihlášených
projektů, včetně informací o každém z nich, fotogalerií a videodokumentace projektu.
Na webu AMG jsou publikována všechna čísla Věstníku AMG včetně toho aktuálního, které
jsou ke stažení ve formátu PDF na hlavní stránce, v Kalendáriu akcí jsou publikovány Přehledy
konaných výstav, které se pravidelně objevují jako příloha Věstníku AMG, a v Dění v oboru jsou
k nahlédnutí informace o kulturních akcích, které sice nepořádají muzea a galerie, ale týkají se
muzejnictví či příbuzných oborů.
Adresář muzeí a galerií ČR je průběžně během roku aktualizován na základě připomínek,
které jednotlivá muzea posílají, a je od roku 2012 také doplňován o fotografie a loga institucí.
Adresář čítá více než 2000 záznamů o muzeích a galeriích v ČR, které mají nekomerční charakter.
Jednotlivé instituce jsou dělené geograficky podle krajů a okresů. Dále jsou muzea pro větší
přehlednost členěna na jednotlivé pobočky, k nimž se lze dostat jednoduše přes instituci, pod
kterou spadají, nebo samostatně výběrem města. Adresář umožňuje také jednoduché vyhledávání
prostřednictvím klíčových slov na principu Google vyhledávače. AMG každoročně vyzývá muzea
k dodání aktualizovaných informací a nabízí tak čerstvý přehled. Kromě poskytování základních
informací, například „Jak se do muzea dostat?“, „Jaké má stálé expozice?“ apod., může Adresář
posloužit i k vědeckým účelům. V rámci veřejně přístupných dat obsahuje záznamy o odborných
knihovnách i jejich zaměření, s co nejúplnějšími informacemi, jak knihovnu kontaktovat, kdy má
otevřeno, jaký je rozsah knihovního fondu. Díky detailnímu popisu umístění a budovy, v níž se
instituce nachází, se pak uživatel dozví i o historii a významu stavby, zda je zapsaná do seznamu
kulturních památek či o jejím předchozím využití. Adresář muzeí a galerií ČR se tak stal od svého
spuštění v roce 1995 (v nové podobě od roku 2007) nepostradatelným pomocníkem pro velké
spektrum laické i odborné veřejnosti. Kromě získání přehledu o českých muzeích současně nabízí
formu prezentace a propagace jednotlivých institucí. Z Adresáře se uživatel jednoduše dostane
přímo na stránky muzeí, což podporuje jejich návštěvnost a uživatelům umožňuje získat přehled
o dalších výstavách a akcích. Informace na webu slouží jako podklad i pro papírovou podobu
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Adresáře. V roce 2015 bylo připraveno nové knižní vydání Adresáře pro období 2015–2016. Výhoda
tištěného vydání spočívá i v tom, že zpětně poskytuje přehled o vývoji organizace, který na webu
není evidován. Více informací lze nalézt ve Věstníku AMG č. 4/2015.
Význam Adresáře muzeí a galerií ČR se ukázal mimo jiné v souvislosti se vznikem nového
webového portálu DoMuzea!, jehož databáze vychází právě z Adresáře AMG. Více informací lze
nalézt ve Věstníku AMG č. 2/2015. Nový webový portál na adrese http://www.do-muzea.cz byl
spuštěn v roce 2015 a vytvořily jej společně AMG a Národní muzeum. Jeho cílem je zprostředkovat
informace o nabídce a úrovni služeb muzejních institucí. Návštěvník může najít jakékoliv muzeum
ve svém regionu i jinde podle různých kritérií – názvu, zaměření, či nejlepšího hodnocení. Portál
nabízí zájemcům kompletní přehled všech muzeí, galerií a památníků na území České republiky, ale
také řadu dalších interaktivních možností pro obousměrnou komunikaci muzeí. Všichni uživatelé
mohou po jednoduché registraci hodnotit kvalitu navštívené instituce pomocí bodů ve čtyřech
různých kategoriích (Expozice a výstavy, Lidé v muzeu, Služby návštěvníkům, Doprovodné
programy). Čím více bodů hodnotitel přidělí, tím byl s návštěvou instituce spokojenější. Všechny
čtyři kategorie spoluvytváří celkový dojem z muzea. Portál tak umožňuje na jednom místě
porovnávat jednotlivá muzea dle hodnocení návštěvníků. Podporuje lepší informovanost
o muzejním sektoru a zvýrazňuje roli návštěvníka v celém procesu fungování muzeí. Dále zvyšuje
zaangažovanost návštěvníků do dění v muzeích a přispívá tak k jejich pozitivnímu vnímání
veřejností. Neocenitelným výstupem hodnocení portálu pro muzea a galerie je získání zpětné
vazby, která je v současné době stále většího otevírání muzeí veřejnosti nezbytná. Portál je
z pohledu muzejních institucí novým nástrojem propagace jejich činnosti a informační platformou
o kvalitě nabízených služeb. Na portále budou prezentována zejména muzea splňující podmínky
sbírkotvorné instituce dle definice ICOM. Z hodnocení návštěvníků na portálu vychází také soutěž
Muzeum roku.
Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2015:
Rok 2015

Unikátní
návštěvy

Počet
návštěv

Počet
prohlížených
stránek

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

7.257
6.941
8.132
8.953
13.890
11.382
7.269
7.275
7.435
7.787
7.450
6.251
100.022

15.797
13.767
16.617
16.590
24.057
19.557
14.049
13.557
13.943
15.019
14.165
11.659
188.777

79.534
63.862
83.847
96.440
109.004
67.449
74.532
70.153
63.668
84.259
54.932
86.344
934.024

Hity
(počet kliků na
jakýkoliv odkaz na
stránkách AMG)
557.625
476.795
579.265
648.146
955.472
666.459
449.085
369.503
354.855
389.772
332.476
327.419
6.106.872

Věstník Asociace muzeí a galerií ČR

Počet přenesených
bajtů
32.78 GB
27.84 GB
30.88 GB
24.45 GB
310.92 GB
22.08 GB
22.36 GB
24.37 GB
26.09 GB
29.29 GB
28.02 GB
31.73 GB
610.81 GB

Redakční rada Věstníku AMG pracovala do listopadu 2015 ve složení: předsedkyně redakční
rady PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově), PhDr. Michal Babík (Regionální
muzeum a galerií v Jičíně), Ing. Milena Burdychová (čestná členka AMG), PhDr. Eva Dittertová
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur), PhDr. Hana
Dvořáková (Moravské zemské muzeum – Etnografický ústav), Mgr. Zdeněk Freisleben (Památník
národního písemnictví), Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále), Anna Komárková, BBus
(Hons) (Asociace muzeí a galerií ČR), PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy), PhDr. Petr Velemínský (Národní muzeum – Historické muzeum) a RNDr. Jiří Žalman
(Ministerstvo kultury ČR – odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; individuální
člen AMG).
Od XI. Sněmu AMG v Plzni pracuje redakční rada v trochu obměněné sestavě: předsedkyní
redakční rady je i nadále PhDr. Jana Hutníková; členy jsou: PhDr. Michal Babík, Ing. Milena
Burdychová, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Hana Dvořáková, Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Hana
Garncarzová, Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Zita Suchánková; nově se na základě
jmenování Exekutivy AMG zvolené na XI. Sněmu AMG stali členy redakční rady: Mgr. Magdalena
Elznicová Mikesková (Muzeum TGM Rakovník) a MgA. Jiří Jedlička (Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod).

10

Redaktorkou Věstníku AMG byla v roce 2015 Mgr. Jana Jebavá (od 1. září 2015 jako externí
spolupracovnice AMG).
Každé číslo Věstníku AMG bylo i v roce 2015 tematicky zaměřeno: tématem 1. čísla bylo
25 let AMG, 2. čísla Depozitáře muzeí, 3. čísla Gloria musaealis 2014, 4. čísla Muzejní statistika,
5. čísla Virtuální muzeum, 6. číslo pak bylo věnováno XI. Sněm AMG.
V souvislosti s 25. výročím vzniku Asociace muzeí a galerií ČR získal Věstník AMG od
prvního čísla ročníku 2015 novou vnější i vnitřní grafickou podobu. První číslo časopisu vyšlo v září
1991. Redakce tehdy drobného bulletinu o 8 stranách sídlila ve Východočeském muzeu
v Pardubicích. První pionýrská čísla byla výsledkem dobrovolné aktivity několika nadšenců
(především PhDr. Františka Šebka, tehdejšího předsedy AMG). Věstník financovalo pardubické
muzeum a Moravské zemské muzeum, záhy ho podpořilo také Ministerstvo kultury ČR. Věstník
AMG vznikl jako nástroj komunikace mezi členskými institucemi. Tuto funkci časem převzaly
e-maily, internetové stránky a elektronický bulletin. Časopis se tak postupně obsahově rozrůstal
a měnil. V roce 1996 se spolu s vyšším počtem přispěvatelů výrazně rozšířila skladba článků
a začaly vycházet přílohy, později pod názvem Muzejní obzory. Ty zastupovaly roli sborníků
z konferencí a seminářů, přinášely přehledy zahraniční bibliografie, informovaly o situaci
v muzejnictví v dalších zemích Evropy. Od roku 1998 vychází pravidelně šest čísel Věstníku AMG
ročně. Od čísla 2/2004 prošel časopis výraznější grafickou úpravou a poprvé měl úvodník. Objevily
se nové rubriky, rozhovory, odborné články o muzejní problematice a rozsáhlé Kalendárium.
Donedávna užívanou podobu získal v roce 2008. Od roku 2012 je každé číslo věnováno určitému
aktuálnímu tématu – to vše s ambicí učinit Věstník AMG čtivějším a získat širší okruh pisatelů. Ve
Věstníku vychází v průměru 160 článků ročně asi od 110 autorů.
Věstník 1/2015
+ rejstřík 2014
Věstník 2/2015
Věstník 3/2015
Věstník 4/2015
Věstník 5/2015
Věstník 6/2015

náklad
1000 ks

detaily
A4, V1, plnobarevná verze

termín
únor

1000
1000
1000
1000
1000

A4,
A4,
A4,
A4,
A4,

duben
červen
srpen
říjen
prosinec

ks
ks
ks
ks
ks

V1,
V1,
V1,
V1,
V1,

plnobarevná
plnobarevná
plnobarevná
plnobarevná
plnobarevná

4. Legislativní aktivity v roce 2015

verze
verze
verze
verze
verze

počet stran
44 s
44
44
44
44
44

s
s
s
s
s

V oblasti legislativy došlo v roce 2015 k mimořádně významnému rozhodnutí MK ČR,
kterým oficiálně stanovilo AMG jako své nepovinné připomínkové místo. I v tomto roce pokračovala
v oblasti legislativy velice plodná spolupráce Exekutivy AMG s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
V roce 2015 předložilo Ministerstvo kultury ČR AMG k připomínkování dva zásadní
koncepční materiály návrh Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 a Koncepci rozvoje oboru
muzejnictví v České republice pro období 2015–2020. K oběma materiálům došly vzhledem ke
krátkým termínům na vyjádření připomínky jen od některých členů AMG a na jejich základě byly
zpracovány souhrny, které byly v požadovaných termínech zaslány Odboru ochrany movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR.
Vzhledem k tomu, že na připomínkování koncepčních materiálů a návrhů zákonů je
většinou ze strany MK ČR stanovena velmi krátká lhůta, Exekutiva AMG tlumočila řediteli OMG MK
ČR požadavek Senátu AMG na prodloužení těchto lhůt. Mgr. Pavel Hlubuček vysvětlil, že z důvodů
stanovení krátkých časových lhůt pro vnitřní připomínková řízení v rámci MK ČR stejně jako pro
vnější připomínková řízení nelze materiály k připomínkování předkládat AMG s větším předstihem.
Dne 10. června 2015 se setkal předseda AMG PhDr. Luděk Beneš s ředitelem OMG MK ČR
ohledně vypořádání připomínek ke Koncepci rozvoje oboru muzejnictví. Většina připomínek AMG
byla akceptována, někde byly formulace zjemněny. Některé připomínkované body však v Koncepci
zůstaly, např. racionalizace sítě muzeí, která se má týkat zejména státem zřizovaných organizací.
Další připomínky AMG, které byly odmítnuty, se týkají žádosti o definici muzeí a galerií jako
vědecko-výzkumných pracovišť a uznání profese muzejního pedagoga. Tuto posledně zmíněnou
agendu bude AMG dále prosazovat také přes MŠMT.
Ačkoli se v závěru roku 2014 konalo poslední setkání poradního orgánu náměstkyně
ministra kultury PhDr. Anny Matouškové k přípravě nového památkového zákona, byly od začátku
roku 2015 publikovány na webu Ministerstva kultury ještě čtyři jeho pracovní verze a pátá,
definitivní verze byla 30. června 2015 předložena Vládě ČR.
Archeologická komise AMG poslala ministrovi kultury ČR a dalším zúčastněným veřejným
osobám své připomínky k novele zákona o památkovém fondu. Aktivita Komisí AMG v oblasti
legislativy je samozřejmě vítána, nicméně je třeba, aby se jejich snaha v tomto směru
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nerozcházela s oficiálními stanovisky AMG. Pokud je oficiálně podáváno stanovisko některého
Orgánu AMG, měla by se s ním nejprve seznámit Exekutiva AMG a předseda AMG by je měl rovněž
podepsat. Ke stanovisku Archeologické komise AMG se dne 22. června 2015 uskutečnilo jednání
v Archeologickém ústavu AV ČR v. v. i. v Praze, kterého se za Exekutivu AMG zúčastnil PhDr.
Zdeněk Kuchyňka. PhDr. Jan Mařík na tomto jednání prezentoval rozhořčení ředitele Památkové
inspekce MK ČR JUDr. Martina Zídka, který kritizoval postup Archeologického ústavu AV ČR
(potažmo Archeologické komise AMG), který připomínkoval novelu zákona poté, co byla předána
k projednání Legislativní radě Vlády ČR (časový nesoulad mezi datem předání návrhu zákona
o památkovém fondu dne 30. června 2015, které je uvedeno na webu MK ČR, a tímto vyjádřením
v době, kdy text návrhu zákona ještě vládě neměl být předložen, nedokážeme vysvětlit). Na
jednání byly připomínky Archeologické komise AMG zredukovány a za zásadní problém byla
označena jednak absence definice archeologického dědictví a také např. § 87 odst. 2 zákona,
o financování archeologických výzkumů. V něm je výslovně uvedeno, že náklady na záchranný
archeologický výzkum musí být nejnižší, což zakládá možnost soudních sporů po uzavření
veřejnoprávní smlouvy o výzkumu, pokud by si investor obstaral od jiné oprávněné osoby návrh
s nižší cenou. V návrhu zákona, který vláda schválila 2. prosince 2015, však zůstala tato formulace
nezměněna.
Od 1. ledna 2015 vešla v platnost novela zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, která
umožňuje muzeím a galeriím přijímat hmotné dary, aniž je nutné dary do sbírek oceňovat soudním
znalcem. V případě uplatnění osvobození za daný kalendářní rok do daňového přiznání jsou hmotné
dary od daně z příjmů osvobozeny. Článek k této problematice vyšel ve Věstníku AMG č. 2/2015
a informace byly publikovány také na webu AMG. Změnu oproti původnímu znění příslušných
pasáží zákona se podařilo prosadit díky spolupráci Exekutivy AMG s Komisí Rady Asociace krajů ČR
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch a jejím místopředsedou Ing. Zdeňkem Štefkem.
Jako další problém se ovšem z hlediska výše uvedené novely zákona o daních z příjmů
ukazuje § 19b, odst. 1, týkající se bezúplatného majetkového prospěchu vypůjčitele při výpůjčce.
Příjem v podobě majetkového prospěchu je osvobozen, pokud za dané zdaňovací období úhrnná
výše všech majetkových prospěchů z výpůjček od téže osoby nepřekročí stanovený limit ve výši
100 tis. Kč. Muzea by tak měla ocenit majetkový prospěch ze svých výpůjček, vést o něm přehled
v účetnictví a uvést jej do svého daňového přiznání. A pokud za jeden rok přesáhne majetkový
prospěch výši 100 tis. Kč od jednoho vypůjčitele, mělo by muzeum odvést z částky přesahující 100
tis. Kč daň z příjmů. Hlavním problémem je v tomto případě stanovit „majetkový prospěch", což
v žádném případě není pojistná hodnota vypůjčených předmětů, ale mohl by to být zisk, který díky
jejich výpůjčce vznikne. Stanovení tohoto „zisku" také není úplně jednoduché a nemusí to být jen
rozdíl mezi výnosy a náklady např. na výstavu. V této věci oslovila Exekutiva AMG s žádostí
o vyjádření OMG MK ČR, zatím bez reakce.
Novelu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, připravuje poradní sbor
ředitele OMG MK ČR. Dle informací z přípravy novely a zejména systému akreditace muzeí se
počítá s tím, že do registru muzeí by byly zapsány pouze ty instituce, které mají své sbírky zapsány
v Centrální evidenci sbírek. Exekutiva AMG se s tímto návrhem neztotožňuje, neboť by z možnosti
akreditace byla vyloučena muzea, která splňují veškeré potřebné standardy muzejní práce, ale
nemají povinnost a ani nepociťují potřebu zápisu svých sbírek do CES.
Evropská komise schválila v roce 2015 kritéria pro čerpání dotací v programu IROP do roku
2020 s podmínkou, že žadateli mohou být muzea a galerie zřizovaná státem nebo kraji, musejí mít
sbírky zapsány v CES a roční návštěvnost muzea tři roky po sobě musí každoročně přesahovat
30 000 návštěvníků. Toto kritérium nebylo konzultováno s AK ČR, AMG, ani s dalšími zřizovateli
muzeí (např. obcemi). Protože ale tyto tři podmínky nebylo možné změnit, AMG se ve spolupráci
s Komisí Rady Asociace krajů ČR soustředila na připomínkování kritérií pro bodové hodnocení
projektů a díky tomu se podařilo odstranit nejmarkantnější chyby (např. že nejvíce bodů získá
projekt depozitáře plně přístupného veřejnosti).
Dne 9. srpna 2015 se uskutečnilo setkání zástupců Exekutivy AMG s novým náměstkem
ministra kultury pro oblast kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou. Na tomto setkání
zástupci Exekutivy AMG v souhrnné podobě představili problematické okruhy stávající legislativy,
které významných způsobem ovlivňují a v podobě připravovaných novel budou ovlivňovat činnosti
muzeí a galerií v ČR. Diskutována byla příprava novely muzejního zákona, registru muzeí
a problematika akreditačního procesu a standardů muzejní práce. Na programu jednání byla také
problematika platového ohodnocení pracovníků v kultuře. AMG již několik let upozorňuje na
podhodnocení v odměňování zaměstnanců v muzeích a galeriích, pravidelně jsou na příslušná místa
zasílány připomínky k výši mezd v kulturních institucích. MK ČR plánuje nastavení procesu
systematizace mezd ve státních institucích s vypracováním doporučení pro kraje a města, která
zřizují muzea či galerie, aby tak pro své zřizované instituce učinily stejně. Pro jednotlivé muzejní
profese by byly nastaveny určité standardy a výše ohodnocení, které je obvyklé ve státem
zřizovaných institucích. AMG byla vyzvána ke spolupráci s MK ČR při tvorbě podkladového
materiálu. Na jednání byla také řešena problematika muzejních pedagogů. Dle informace pana
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náměstka by se mezi MK ČR a MŠMT mělo uskutečnit jednání, na kterém by mělo být řešeno
zařazování pedagogických pracovníků v muzeích a galeriích do katalogu prací a definice edukačního
pracovníka v kultuře, jak by se nově mohla tato pozice jmenovat. Místopředsedové AMG Mgr. Irena
Chovančíková a Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., připravili propracovaný návrh na zařazování edukačních
pracovníků do jednotlivých platových tříd s konkrétním popisem činností a tento materiál byl zaslán
na MK ČR k rukám ředitele OMG MK ČR Mgr. Pavla Hlubučka, který je následně předal zástupcům
MŠMT. Ing. Vlastislav Ouroda dále slíbil, že zahájí nebo bude iniciovat jednání s ministerstvem
vnitra, resp. s Archivní správou MV ČR, ohledně rozporů mezi zákonem o archivnictví a spisové
službě a zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy. Problematiku archiválií v muzeích prezentoval
PhDr. Luděk Beneš na konferenci Českého komitétu Modrého štítu „Ztráty a nálezy aneb Příklady
dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů“, která se
konala v Národním archivu v Praze dne 13. října 2015.
AMG dále připomínkovala novelu autorského zákona č. 121/2000 Sb. V požadovaném
termínu do 24. června 2015 nebyly na MK ČR zaslány žádné připomínky, protože definice
„osiřelého díla" zahrnuje všechna autorská díla (tedy nejen literární a audiovizuální). Knihovní
licencí pro užití autorsky chráněných děl se zabývá § 37a, který lze vztáhnout i na ostatní veřejně
prospěšné instituce (např. i muzea). Podle tohoto paragrafu mohou tyto instituce díla, na která se
vztahuje autorský zákon, zpřístupňovat, pokud zamezí jejich dalšímu šíření.
Předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR PhDr.
Jaromír Jermář požádal na začátku listopadu 2015 AMG o zpracování připomínek k připravovanému
senátnímu návrhu zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře. AMG konstatovala, že zákon je
formulován především s ohledem na divadla, případně velké národní muzejní instituce. Připomínky
se proto týkaly některých formulací, které by měly zohlednit principy fungování muzeí, např. při
získávání sbírkových předmětů.

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 2015

V roce 2015 pokračovalo odborné a organizační zajištění kurzů Školy muzejní propedeutiky.
Škola (ŠMP) je s finanční podporou MK ČR pořádána od roku 2002 a její kurzy absolvovalo již přes
500 pracovníků muzeí, dalších paměťových institucí i zástupců zřizovatelů kulturních organizací.
Výuka probíhala, jako v předchozích letech, v prostorách Národního muzea – Českého muzea
hudby a organizačně ji zajišťoval Sekretariát AMG.
Základní kurz je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě a využívání
sbírek a nejsou absolventy školy poskytující odborné muzeologické vzdělání. Mohou ho využít
i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzea. V základním kurzu získá
student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě a o práci se sbírkami.
Nástavbový kurz – Muzejní výstavnictví, je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na
prezentaci muzejních sbírek, nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských
rolí. Nástavbový kurz byl dle změněných pravidel v roce 2014 po složení vstupního testu otevřen
také všem zájemcům z řad muzeí a galerií či příbuzných oborů, kteří neabsolvovali základní kurz
ŠMP.
V roce 2015 byl dokončen XIII. běh základního kurzu a V. běh nástavbového kurzu Muzejní
výstavnictví v ročníku 2014/2015 – v červnu, resp. v září 2015 proběhly závěrečné zkoušky
frekventantů kurzů (zkoušky absolvovalo 34 posluchačů základního kurzu a 21 posluchačů
nástavbového kurzu).
Ve školním roce 2015/2016 byl otevřen XIV. běh ŠMP – ve dvou třídách základního kurzu
A, B (kurz navštěvuje nyní 44 posluchačů). Jelikož se v roce 2015 neotevřel nástavbový kurz,
neuskutečnila se také exkurze po muzeích ČR.
Všem členům AMG a dalším zájemcům nejen z řad studentů ŠMP byl distribuován text
nástavbového kurzu – skript nejen pro studenty Školy muzejní propedeutiky. O tuto publikaci je
zájem i mezi muzejníky ze Slovenska a jako studijní materiál ji např. používají studenti muzeologie
na Masarykově univerzitě či Arts Managementu na VŠE.
V roce 2015 pokračovala inventarizace archivu ŠMP – elektronická i fyzická archivace
závěrečných prací absolventů a dalších podkladů souvisejících s chodem ŠMP; pokračovalo také
zpracování knižního fondu uloženého na Sekretariátu AMG nejen pro potřeby studentů ŠMP.
Projekt vzdělávání edukačních pracovníků muzeí a galerií připravilo ve spolupráci s AMG
Metodické centrum pro muzejní pedagogiku při Moravském zemském muzeu v Brně. Vzdělávací
kurzy nazvané Základy muzejní pedagogiky pokračovaly i v roce 2015. AMG také dlouhodobě
spolupracuje s Technickým muzeem v Brně na vzdělávacích Kurzech preventivní konzervace, které
pořádá Metodické centrum konzervace při TMB.
Odborné a oborové Komise AMG realizovaly plánované projekty, kterými byla z velké části
diskusní fóra a semináře zaměřené na vzdělávání svých členů. Semináře Komisí AMG jsou
pořádány každý rok. Komise si vždy vybírají takové lokality a spolupracující instituce, které souzní
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s jejich základním vymezením a posláním. Díky pořádání seminářů se každý rok na odborných
setkáních potkávají kolegové z celé ČR a diskutují aktuální problémy, které se výsostně týkají
specifik jejich oborů, ale také obecná témata dotýkající se každodenní muzejní práce. Díky
seminářům jsou navazovány nové kontakty a spolupráce, udržuje se také stále aktivní kontakt se
slovenskými kolegy. Zprávy ze seminářů a pozvánky s programem, jsou k dispozici na webových
stránkách AMG – každá Komise zde má svůj prostor, pozvánky jsou rozesílány do muzeí
prostřednictvím elektronického Bulletinu AMG, publikovány v průběhu roku 2015 na stránkách Věstníku
AMG, jsou distribuovány také předsedy jednotlivých Komisí AMG dle adresářů Komisí a jejich
spolupracovníků. Každá Komise AMG předkládá závěrečné vyúčtování semináře spolu s fotografiemi,
prezenčními listinami a dalšími materiály k pořádaným seminářům.
Semináře Botanické komise AMG – botanikové z muzeí ČR a SR se každoročně setkávají na
společném semináři, který se střídavě koná v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Obsahem těchto
seminářů je řešení společných odborných botanických problémů při základním výzkumu, společná
práce v terénu, výměna informací, praktické poznávání květeny a vegetace různých území ČR a SR
s důrazem na prohloubení taxonomických a fytogeografických znalostí muzejních pracovníků atd.
Seminář „Krajina a příroda Ostravska“ proběhl ve dnech 25.–29. května 2015 v Ostravě. Podzimní
seminář Botanické komise AMG se konal ve dnech 20.–21. října 2015 v Moravském zemském
muzeu v Brně pod názvem „Podzimní setkání muzejních botaniků 2015“.
Seminář Archeologické komise AMG – 43. seminář Oborové komise muzejních archeologů
ČR proběhl ve dnech 3.–5. června 2015 v Jihlavě. Hlavní pozornost byla tentokrát zaměřena
k „Problematice záchranných výzkumů, jejichž náklady nese oprávněná organizace“. Jednání
semináře a dalších akcí s ním spojených se zúčastnilo 52 archeologů z muzeí, ústavů archeologické
památkové péče a dalších památkových institucí, i z občanských sdružení a soukromých společností
zabývajících se archeologickou činností.
Seminář Geologické komise AMG – seminář geologů muzeí ČR a SR se koná každý rok
střídavě v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Seminář se konal ve dnech 25.–29. května 2015
v Teplicích. Součástí semináře bylo řádné zasedání Geologické komise AMG. Semináře se zúčastnilo
41 geologů z muzeí v ČR a SR.
Seminář Zoologické komise AMG – společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů
státní ochrany přírody se uskutečnil ve dnech 16.–18. září 2015 v Prácheňském muzeum v Písku
a na chatě Živec v Píseckých horách. Součástí semináře bylo také řádné zasedání Zoologické
komise AMG, v jehož průběhu došlo k informování účastníků o aktuálním dění v AMG a k výměně
cenných zkušeností se správou zoologických a entomologických sbírek. Semináře se zúčastnilo
19 zoologů.
Semináře Etnografické komise AMG – v roce 2015 uspořádala komise dva semináře
v Sedlčanech a v Roztokách u Prahy. Seminář v Městském muzeu Sedlčany se uskutečnil ve dnech
20.–21. května 2015. V rámci semináře proběhlo také plenární zasedání komise. Seminář ve
Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy se uskutečnil ve dnech 13.–14. října 2015. Seminář se
věnoval následujícím tématům: „Digitalizace muzejních sbírek – Projekty a počiny poslední doby –
výzkumy, expozice, výstavy, publikace –Výstupy pověřených pracovišť MK ČR“. V rámci semináře
proběhlo plenární zasedání komise, které zvolilo nové vedení komise.
Seminář Komise regionálních historiků Moravy a Slezska – odborný seminář a plenární
zasedání komise se uskutečnily ve dnech 14.–15. října 2015 v Muzeu Vysočiny Třebíč. Program
jednání byl rozdělen do dvou částí, první zahrnoval plenární zasedání komise, druhý tvořil odborný
seminář, který byl rozdělen do dvou tematických bloků. Semináře se zúčastnilo 50 muzejních
historiků. V rámci semináře se uskutečnil workshop k digitalizaci muzejních sbírek a exkurze do
rodného domku Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích.
Seminář Knihovnické komise AMG – ve dnech 1.–3. září 2015 se uskutečnil 39. seminář
knihovníků muzeí a galerií, který tradičně připravuje pro své členy i zájemce z řad odborné
veřejnosti Komise knihovníků AMG. Organizace semináře se ujala Moravská galerie v Brně
a semináře se zúčastnilo celkem 98 účastníků. Po slavnostním zahájení semináře proběhla valná
hromada Knihovnické komise AMG, které předsedkyně PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., předložila
zprávu o činnosti komise v roce 2014 a jednotliví zástupci regionů podali základní informace o dění
a změnách v jejich krajích.
Konference Komise konzervátorů-restaurátorů AMG – konference se uskutečnila ve dnech
8.–10. září 2015 v Západočeském muzeu v Plzni. Konferenci uspořádalo Metodické centrum
konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG.
Vzhledem k velkému zájmu o tuto konferenci, počet přihlášených účastníků dosáhl více než 240
osob, probíhal odborný program v přednáškovém auditoriu Fakulty elektrotechnické Západočeské
univerzity. Obdobně jako i u minulých ročníků konference byla témata příspěvků zaměřena na
výsledky materiálových a technologických průzkumů, konzervátorsko-restaurátorských zásahů
a výzkumu v oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví.
Seminář Komise muzejního managementu AMG – pracovní seminář se uskutečnil
1. prosince 2015 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové na téma „Menší muzea a jejich cílové
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skupiny : způsoby prezentace a propagace“. Úvodní přednášky vedly PhDr. Romana Habartová,
vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje („Malá muzea a jejich
role v regionu“) a Mgr. Silvie Dušková, ředitelka Třebechovického muzea betlémů („Malá muzea,
občanské spolky a jejich vzájemná spolupráce“). Cílem každoročních setkání je metodologická
pomoc malým muzeím.
Seminář Komise pro muzejní pedagogiku a PR při AMG – seminář na téma „Různé cesty,
stejné cíle. Vhodné strategie a účinné metody zpřístupnění muzejního a galerijního obsahu“ se
uskutečnil ve dnech 6.–10. října 2015 v Západočeském muzeum v Plzni. Semináře se zúčastnilo 93
osob.
Seminář Muzeologické komise AMG – muzeologický seminář proběhl ve dnech 25.–26.
června 2015 v Hodoníně na téma „Muzejní profese a veřejnost. Potenciál muzejních pracovníků
„nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku“. Ze semináře by měl být v roce 2016
vydán sborník příspěvků. Muzeologická komise AMG se dále podílela na vydání sborníku příspěvků
ze semináře „Židé v Čechách 5“, sborník příspěvků ze semináře konaného ve dnech 1.–2. října
2014 v Regionálním muzeu v Teplicích.
Seminář Komise pro bezpečnost v muzeích při AMG – seminář proběhl ve dnech 23.–24.
listopadu 2015 v sále Arciděkanství Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře na téma „Požární
ochrana kulturních památek a konzervátorské – restaurátorské postupy pro dlouhodobé uchování
kulturního dědictví“. Seminář se uskutečnil ve spolupráci s HZS Středočeského kraje a Metodického
centra konzervace při Technickém muzeu v Brně. Česko-norský seminář byl tlumočen do
anglického jazyka. V rámci dvoudenního programu proběhly tři bloky přednášek. Po přednáškách
následovaly v podvečerních hodinách exkurze a varhanní koncert v kostele sv. Jakuba a proběhlo
také plenární zasedání Komise pro bezpečnost v muzeích AMG, kde bylo zvoleno nové vedení
komise.

6. Odborné a informační činnosti v roce 2015
Oborové databáze

V roce 2015 byla jako každoročně provedena aktualizace stávajících databází AMG –
základní databáze (Adresář muzeí a galerií ČR, také na webových stránkách AMG) a databáze
kulturních událostí (výstup je publikován pravidelně jako příloha Věstníku AMG a také na webových
stránkách jako Přehled výstav konaných v muzeích a galeriích v příslušném období).
V roce 2015 byl vydán v aktualizované podobě Adresář muzeí a galerií v České republice
pro období 2015–2016 (náklad 1 200 ks, distribuce do všech členských muzeí a galerií AMG a do
dalších kulturních institucí, na krajské úřady, do knihoven atd.). AMG vyzývá muzea a galerie v ČR
k pravidelné aktualizaci údajů o svých institucích – údaje jsou aktualizovány ve webovém Adresáři
na adrese http://www.cz-museums.cz na záložce Adresář muzeí a galerií ČR. Z této databáze pak
vychází tištěná verze Adresáře – základní informace o institucích muzejního typu v ČR. Adresář je
vítaným pomocníkem nejen při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, ale slouží i subjektům činným
v oblasti cestovního ruchu, školám, 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 dispozici 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.
Muzeím a galeriím byly též rozeslány formuláře Kalendárium akcí pro prezentaci na
internetových stránkách AMG, které slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí a galerií na webu
AMG v sekci Kalendárium akcí. Do formuláře je možné vyplňovat vybrané plánované akce pro
daný rok – termíny seminářů, konferencí, přednášek atp. Kalendárium akcí je přístupno pouze
členům AMG, Adresář muzeí a galerií ČR je otevřen všem muzejním institucím bez rozlišení, tedy
i nečlenským organizacím AMG.
Na webových stránkách AMG je zároveň možné prezentovat v sekci Dění v oboru nově
vydané publikace, sborníky z konferencí a seminářů, nabídky volných míst, stáží nebo výstav
a další zajímavé informace z činnosti muzejních institucí ČR.
Veškeré formuláře pro propagaci aktuálních informací českých muzeí a galerií jsou ke
stažení na webu AMG http://www. cz-museums.cz.

Ediční činnost AMG
♦
♦

Výroční zpráva XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014, ISBN 978-8086611-64-8, náklad 1000 ks, cena 85 Kč;
XII. Pražská muzejní noc, 13. června 2015, pouze elektronická verze k dispozici na
http://www.prazskamuzejninoc.cz, ISBN 978-80-86611-65-5;
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♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2014. ISBN 978-80-86611-66-2, náklad 500 ks,
cena 50 Kč; Výroční zpráva AMG za rok 2014 je také k dispozici ve formátu PDF v sekci
stránek AMG – Výroční zprávy;
Muzeum a proměny společnosti. VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého
muzejnictví. Brno, 4.–5. listopadu 2014. Sborník příspěvků. ISBN 978-80-86611-71-6,
náklad 600 ks, cena 120 Kč;
Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2015–2016. ISBN 978-80-86611-709, ISSN 1212-9348, náklad 1 200 ks, cena 100 Kč;
Veřejnost a archeologické nálezy. Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu
Modrého štítu konaného v roce 2011. ISBN 978-80-86611-68-6, náklad 1 000 ks, cena 65
Kč.
Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II.
Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce
2013. ISBN 978-80-86611-67-9, náklad 1 000 ks, cena 65 Kč.
Věstník AMG (vydání 6 x ročně, náklad 1 000 ks, ISSN 1213-2152, registrace MK ČR
E 8331; distribuce do všech členských muzeí a galerií AMG a do dalších kulturních institucí,
na krajské úřady, do knihoven atd.). Věstník AMG vydává AMG s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR. Časopis vychází od roku 1991, od roku 1998 jako dvouměsíčník
6 x ročně. Veškerá čísla časopisu jsou publikována na webových stránkách http://www.czmuseums.cz na záložce Věstník AMG, kde jsou k dispozici také starší ročníky a rejstříky
článků.
Součástí každého čísla Věstníku AMG je Kalendárium kulturních akcí – přehled výstav
připravovaných ve všech muzeích a galeriích v ČR pro dané období. Přehled je zveřejňován
na webu AMG pod záložkou Kalendárium akcí.

7. Vnitřní chod AMG v roce 2015

V rámci profesionalizace Sekretariátu AMG zaměstnávala AMG 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 pozicích a došlo k posílení kanceláře AMG o 0,5
pracovního úvazku. Funkci výkonné ředitelky AMG vykonávala v průběhu celého období Anna
Komárková, BBus (Hons). Na pozici výkonné redaktorky Věstníku AMG a zároveň tajemnice
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis ve sledovaném období působila Mgr. Jana Jebavá (na plný
pracovní úvazek, na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Mgr. Malvíny Brychové).
Od 1. září 2015 byla tato pozice rozdělena a funkci výkonné redaktorky Věstníku AMG nyní
vykonává Mgr. Jana Jebavá pro AMG externě. Na pozici tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis nastoupila od 1. září 2015 Mgr. Adéla Kaderová, která byla 1. prosince 2015 vystřídána
Mgr. et MgA. Terezou Záchovou. Knihovnu AMG, Školu muzejní propedeutiky, agendu spojenou
s Komisemi AMG a správu webových prezentací AMG měla na starosti ze své pracovní pozice Mgr.
Jana Bukačová, kterou od 17. dubna 2015 vystřídala Mgr. Monika Benčová. Mgr. Jana Bukačová je
nyní na mateřské, resp. rodičovské dovolené. Účetnictví AMG bylo vedeno na základě smluvního
vztahu firmou DAT Ekonomik, s. r. o. Správa počítačové sítě AMG a IT služby byly zajišťovány Bc.
Martinem Čarkem na základě smluvního vztahu s firmou Artfix.
V roce 2015 pokračovalo zpracovávání knihovního fondu AMG, který se stále rozrůstá
a který ke konci roku 2015 obsahoval 2 765 knihovních jednotek a 1 431 kusů periodických titulů.
Knihovna AMG nabízí ke studiu oborovou muzeologickou a muzejní literaturu, publikace z ediční
činnosti AMG, publikace soutěžící v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, publikace českých
sbírkotvorných institucí, katalogy výstav i sbírek, sborníky z odborných konferencí, včetně CD
a DVD prezentací a publikací. Součástí knihovny jsou také periodika – kromě Věstníku AMG
obsahuje i další české a zahraniční časopisy. Kromě výše uvedených knihovních položek mohou
zájemci studovat i další materiály – pracovní listy k výstavám, informační a propagační materiály
muzeí ČR a evropských sbírkotvorných institucí, informační materiály o mezinárodních organizacích
(ICOM, NEMO, EMF, EU atd.), turistické informace. Veškeré publikace, periodika a další tiskoviny se
zapůjčují prezenčně. Knihovna se nachází v sídle Sekretariátu AMG, pro zájemce je přístupná ve
všední dny na základě předchozí dohody.
Nadále probíhá archivace dokumentace Školy muzejní propedeutiky, zejména
absolventských prací. Texty závěrečných prací jsou ukládány na Sekretariátu AMG a jejich počet
(vzhledem k tomu, že jsou vždy odevzdávány ve dvou kusech) již dosáhl 1 224 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 činnost AMG.
Kromě tištěných publikací a Věstníku AMG obsahuje informační materiály (letáky, plakáty, brožury
atd.) k Festivalu muzejních nocí, materiály z konferencí a seminářů AMG a materiály ke všem
ročníkům Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (přihlášky, protokoly a další podklady).
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Sekretariát AMG stále sídlí 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 Sekretariátu AMG se odvíjí od finančních možností
AMG a v současné době lze konstatovat, že je optimální. Poslední zvýšení členských příspěvků AMG
o 15 % v každé kategorii bylo provedeno naposledy v roce 2007.
Ve své činnosti dále pokračují – pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG pod
vedením PhDr. Františka Šebka (členové: Mgr. Dagmar Hamalová, Anna Komárková, BBus (Hons),
Mgr. Tomáš Niesner a PhDr. Dana Veselská, Ph.D.); pracovní skupina pro legislativu při AMG pod
vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky (členové: PhDr. Luděk Beneš, PhDr. František Frýda, Mgr.
Miroslava Šmolíková, Mgr. Hana Hermanová a PhDr. Zdeněk Zahradník); pracovní skupina pro
evidenci a digitalizaci sbírek při AMG pod vedením Mgr. Jitky Rychlíkové. Z důvodu odchodu Mgr.
Jitky Rychlíkové z Exekutivy AMG, resp. oboru muzejnictví vůbec (červen 2015), byla činnost této
pracovní skupiny na čas omezena. Vedením této pracovní skupiny byl do konání XI. Sněmu AMG
pověřen Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
Od 1. dubna 2013 je v platnosti čtvrtá emise členských průkazů AMG (červené), jejíž
podobu schválil Senát AMG na svém zasedání dne 5. prosince 2012, změnou Přílohy č. 4 Jednacího
řádu AMG – Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG. Na základě
memorand o vzájemné spolupráci doporučila Exekutiva AMG členským institucím umožnění volných
vstupů členům a zaměstnancům: Národního památkového ústavu, Zväzu múzeí na Slovensku,
Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS, Rady galerií ČR, Mezinárodní rady muzeí ICOM a Rady
galérií Slovenska. Držitelé členského průkazu AMG mohou recipročně očekávat, že jim po
předložení průkazu bude umožněn volný vstup do členských institucí zmíněných organizací. Výhoda
je limitována vstupem jedné osoby na jeden platný průkaz. Veškeré informace týkající se uznávání
všech volných vstupů včetně seznamů institucí a podob jednotlivých průkazů jsou umístěny na
internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz pod záložkou – Průkaz člena AMG, a pod
záložkou – Spolupracující organizace – je možné nalézt i přesné znění uzavřených memorand.
V závěru roku 2015 bylo v souvislosti se změnou názvu AMG na Asociaci muzeí a galerií České
republiky, z. s., rozhodnuto o vydání nové – páté emise členských průkazů AMG. Výměna průkazek
se uskuteční v roce 2016 (platnost páté emise byla Senátem AMG stanovena od 1. července 2016).
Ve Věstníku AMG č. 1/2014 byla publikována výzva k zapojení se do činnosti Komisí AMG.
Aktivní práce v odborných a oborových komisích je jednou z možností zapojení se do činnosti AMG.
V současné době v rámci AMG působí celkem 17 komisí, rozdělených dle profesního zaměření
a zájmů členů AMG. Komise jsou dobrovolnými sdruženími řádných, individuálních i čestných členů
AMG společného odborného zaměření. Slouží jako platforma pro jejich sdružování, další vzdělávání
v rámci oboru a profesní vývoj. Do čela komise je volen předseda a nejméně tříčlenný výbor, jejím
nejvyšším orgánem je plenární zasedání. Komise nemají vlastní právní subjektivitu, o jejich vzniku
a zániku rozhoduje Sněm AMG; principy jejich činnosti jsou vymezeny Jednacím řádem AMG;
předseda příslušné komise je členem Senátu AMG s hlasem rozhodovacím. Činnost Komisí AMG je
podporována z rozpočtu AMG – jde zejména o pořádání odborných seminářů či konferencí,
vydávání sborníků z těchto seminářů a další aktivity v rámci rozvoje oboru. Svou činnost prezentují
Komise AMG na webových stránkách http://www.cz-museums.cz. Každý předseda (případně osoba
jím pověřená) má přístup do administrativního rozhraní Serveru muzeí a galerií ČR, kde může
informovat o aktivitách, činnosti komise a o změnách její členské základny. Členem Komise se
může stát kterýkoli člen AMG, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. V případě
řádných členů AMG se členem stává instituce, která je zastupována libovolným počtem
zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance
v členské instituci AMG končí i jeho působnost v komisi. Pokud členem komise není žádný
zaměstnanec řádného člena a statutární orgán nepověří žádného dalšího zaměstnance svým
zastupováním, přestává být řádný člen AMG členem komise (běží zde lhůta pro jmenování dalšího
zástupce do 6 měsíců od data ukončení členství posledního zástupce v komisi).
Hlavním úkolem v oblasti vnitřní činnosti AMG bylo v roce 2015 uspořádání výročního
zasedání členů Asociace muzeí a galerií ČR – XI. Sněmu AMG, který se uskutečnil ve dnech 4.–5.
listopadu 2015 v Plzni v prostorách Konferenčního a společenského centra Secese Plzeňského
Prazdroje, a. s. Tohoto shromáždění vrcholného orgánu členů největšího profesního sdružení
sbírkotvorných institucí v České republice se zúčastnilo 182 muzejníků, kteří reprezentovali 133
členských muzeí a galerií, a také několik individuálních a čestných členů AMG.
XI. Sněm AMG, který se konal ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, pod
záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, hejtmana Plzeňského kraje Václava
Šlajse a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého, byl zároveň oslavou 25. výročí vzniku AMG.
V rámci slavnostního zahájení XI. Sněmu AMG byly předány pamětní listy jako poděkování těm
kolegyním a kolegům, kteří svojí činností dlouhodobě přispívají a za dobu existence AMG přispěli
k jejímu rozvoji.
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V úvodu jednání sněmu tradičně vystoupili se svými zdravicemi oficiální hosté. Náměstkyně
ministra kultury PhDr. Anna Matoušková deklarovala zájem spoluvyhlašovatele Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis, Ministerstva kultury ČR, na její větší propagaci. Dále byla v návaznosti na
celosvětovou situaci připomenuta rostoucí role muzeí v uchování hmotného i nemateriálního
dědictví, v připomínání národní a evropské paměti, významných osobností a událostí i s regionální
dimenzí. Pro plnění těchto úkolů musí muzea mimo jiné stále více hledat synergie s dalšími
institucemi formálního i neformálního vzdělávání. Ministerstvo kultury v tom bude nápomocno
mimo jiné nastavením efektivnějšího dialogu s MŠMT. Náměstek ministra kultury Ing. Vlastislav
Ouroda, Ph.D., ve svém příspěvku konstatoval, že díky nově schválené Koncepci rozvoje oboru
muzejnictví je ve vládním dokumentu poprvé deklarována spolupráce MK ČR a organizací odborné
veřejnosti (tedy i AMG) na přípravě právních dokumentů, což se v následujícím období bude týkat
především (avšak nejen) novely zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
Hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera vystoupil jako představitel Asociace krajů ČR
a vyzdvihl spolupráci obou asociací jak v legislativní oblasti, tak při pořádání Národního zahájení
Festivalu muzejních nocí. Radní pro kulturu Plzeňského kraje Mgr. Jaroslav Šobr pozdravil
účastníky za hostící region a připomněl projekt Evropské hlavní město kultury 2015 a festival Devět
týdnů baroka, na němž se řada členských institucí AMG z Plzeňského kraje podílela. Host ze
Slovenska, předseda Zväzu múzeí na Slovensku PhDr. Peter Hyross, mimo jiné připomněl před
nastávajícími volbami do vedení AMG důležitost lidského faktoru pro práci AMG i jejích členských
institucí. Předsedkyně Českého výboru ICOM Mgr. Martina Lehmannová v tomto kontextu apelovala
na to, abychom v následujícím období investovali více do muzejních pracovníků a jejich rozvoje
s cílem dostat české muzejnictví na špičku světového. Předsedkyně ČV ICOM vedle úvodní zdravice
vystoupila také se samostatným příspěvkem, ve kterém účastníky seznámila s novým
Dokumentem UNESCO o ochraně a propagaci muzeí a sbírek. Mgr. Martina Lehmannová
informovala také o přípravách kandidatury České republiky pro konání výroční konference ICOM
v roce 2022 v Praze, na které bude AMG také spolupracovat. Na XI. Sněmu AMG byly předneseny
příspěvky shrnující činnost AMG za poslední volební období (2013–2015) a schváleny Strategické
cíle pro období 2016–2018. Oba materiály tvoří samostatné příspěvky Věstníku AMG č. 6/2015 jeho
samostatné přílohy. Předseda NEMO, a zároveň předseda švýcarské asociace muzeí David
Vuillaume, vystoupil se zdravicí a příspěvkem v odpoledním programu. Z příspěvku mimo jiné
vyplynulo, že NEMO není jen „asociací asociací“, ale poskytuje řadu možností i jednotlivým
muzejníkům. Jsou to vzdělávací výměny, mezinárodní školicí kurzy, semináře, konference, webinář
a mnoho dalšího. V závěru prvního jednacího dne XI. Sněmu AMG se uskutečnilo společenské
setkání jeho účastníků v Restauraci Na Spilce. Byla také nabídnuta možnost prohlédnout si prostory
Západočeského muzea v Plzni a všech jeho poboček, řada účastníků sněmu využila také možnost
prohlédnout si plzeňský pivovar.
Druhý jednací den byl ve znamení voleb do Orgánů AMG. Samotné volby řídila předsedkyně
volební komise Ing. Milena Burdychová. Jednání sněmu bylo oficiálně ukončeno 5. listopadu 2015
schválením Usnesení XI. Sněmu AMG v Plzni. Bylo zvoleno nové vedení AMG ve složení:
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., předseda AMG, ředitel Mendelova muzea Masarykovy univerzity;
Mgr. Irena Chovančíková, I. místopředsedkyně AMG, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně;
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, II. místopředseda AMG, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně. Členy Exekutivy AMG se stali: PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa
v Tachově; PhDr. Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna; Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel
Národního technického muzea; PhDr. Jan Novotný, ředitel Poštovního muzea. Mezi své cíle si AMG
zvolila podporu a všestranné zkvalitňování oboru muzejnictví, výraznější roli při tvorbě zákonných
norem, aktivizaci své členské základny a zlepšování informačních kanálů pro muzejní instituce, dále
podporu oboru muzeologie a dalšího vzdělávání muzejních pracovníků a posílení spolupráce
s dalšími partnery, ať již v České republice či v zahraničí. Hlavním cílem AMG se pak stalo zvýšení
prestiže muzeí a galerií a oboru muzejnictví v celospolečenském kontextu.
Na jednání XI. Sněmu AMG ve dnech 5.–8. listopadu 2015 bezprostředně navázala
23. mezinárodní výroční konference NEMO na téma „Proměny vzdělávací funkce muzeí v současné
společnosti“. Mezinárodní výroční konference reflektuje aktuální otázky kulturní politiky v Evropě,
představuje nejnovější projekty v oblasti muzeí a galerií a řeší otázky, společné evropskému
kulturnímu dění. Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., je členskou organizací NEMO.

8. Vnější vztahy AMG v roce 2015

V uplynulém období věnovala AMG velkou pozornost dalšímu rozvoji vnějších vztahů.
K nejvýznamnějším partnerům již tradičně patřil Český výbor ICOM. Kromě pravidelného setkání
s jeho představiteli, které proběhlo dne 15. července 2015 v Regionálním muzeu v Litomyšli
v rámci výjezdního zasedání Exekutivy AMG, a na němž byly projednány možnosti spolupráce při
přípravě české kandidatury na uspořádání generální konference ICOM v Praze v roce 2022, se
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stejně jako v předešlých letech spolupodílel na průběhu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
přičemž od roku 2015 se stal jejím spoluvyhlašovatelem. S AMG uzavřel v tomto smyslu dohodu,
kterou by posléze měla nahradit trojdohoda mezi AMG, MK ČR a ČV ICOM o spolupráci jako
vyhlašovatelů soutěže na základě aktualizovaného Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury.
Prostřednictvím AMG byla členským muzeím distribuována publikace Etické kodexy, vydaná
ČV ICOM. AMG byla oficiálně zastoupena na výročním zasedání ICOM, které se uskutečnilo
4. března 2015 v Brně.
AMG měla své zástupce rovněž na Sněmu Rady galerií ČR, konaném v Roudnici nad Labem
ve dnech 21.–22. září 2015.
O mediální propagaci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis proběhla řada jednání
ředitelky soutěže Mgr. Ireny Chovančíkové a výkonné ředitelky AMG Anny Komárkové, BBus
(Hons), se zástupci Ministerstva kultury ČR, České televize a produkční společnosti Three Brothers
Production. S žádostí o spolupráci na medializaci a popularizaci soutěže byl úspěšně osloven také
Český rozhlas a možnosti spolupráce v rámci XIV. ročníku byly projednány s vedením agentury
CzechTourism. S předsedou představenstva a ředitelem Obecního domu, a. s., Mgr. Vlastimilem
Ježkem byly dojednány příznivé podmínky využití Smetanovy síně Obecního domu pro vyhlášení
vítězů soutěže. S Národním muzeem byla dne 2. února 2015 podepsána smlouva o spolupráci při
vyhlašování návštěvnické soutěže Muzeum roku na portálu do-muzea.cz.
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2015, konané 15. května 2015 v Liberci
v prostorách Severočeského muzea v Liberci a Oblastní galerie Liberec, zaštítili hejtman
Libereckého kraje Martin Půta a primátor města Liberce Tibor Batthyány. Partnerem festivalu byla
jako v předešlých letech Asociace krajů ČR, mediálními partnery se staly Literární noviny a časopis
Art+Anitques.
Efektivní spolupráce probíhala s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, památkovou
péči a cestovní ruch především v oblasti legislativy. Týkala se zejména připravovaného zákona
o památkovém fondu, návrhu Evropské směrnice k osiřelým dílům a její aplikace v ČR, novely
zákona o dani z příjmů, kdy se podařilo prosadit osvobození od daně z příjmů dary do sbírek,
a v neposlední řadě hodnotících kritérií IROP pro aktivitu SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního dědictví, jež byla v předložené podobě nevyhovující a na základě
připomínek ze strany AMG, Asociace krajů ČR, ale i MK ČR bylo dosaženo jejich přijatelné podoby.
S Českým komitétem Modrého štítu spolupracovala AMG na přípravě semináře, tentokrát
na téma archiválií v nearchivních institucích včetně muzeí. Seminář se pod názvem „Ztráty a nálezy
aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem
archivářů“ uskutečnil v Národním archivu na Chodovci dne 13. října 2015. AMG se rovněž podílela
na distribuci „Kolečka první pomoci a záchranných prací“, které ČKMŠ vydal v nové podobě v roce
2014.
Společnost Czech Architecture Week požádala AMG o převzetí záštity nad festivalem
architektury a urbanismu „Architecture Week Praha 2015“, jehož ústředním tématem byly
„Památky mého kraje“. Festival proběhl na Pražském hradě od 17. srpna do 18. října 2015.
Uvedená společnost pořádala ve dnech 8.–11. dubna 2015 v pražském Mánesu také čtvrtý ročník
specializované výstavy „Světlo v architektuře“, na které AMG figurovala jako partner akce.
Na poli zahraničních vztahů byl AMG opět nejbližším partnerem Zväz múzeí na Slovensku.
Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš se dne 25. března 2015 zúčastnil ve Slovenském národním
muzeu v Bratislavě 25. setkání ZMS a navrhl slovenským kolegům uspořádání společné akce
(konference) v roce 100. výročí ukončení I. světové války a vzniku samostatného československého státu. Na Festivalu slovenských múzeí dne 22. června 2015 ve Staré Lubovni AMG
reprezentoval Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
I nadále pokračovaly kontakty čtyř partnerských muzejních organizací z ČR, Saska,
Bavorska a Horního Rakouska. Dne 27. května 2015 byla na Sekretariátu AMG projednána příprava
a realizace 24. čtyřstranného setkání muzejníků na odborné konferenci na téma „Mezi vědou
a kultem. Slavné osobnosti v muzeích“ ve dnech 20. až 22. září 2015 v bavorském Bayreuthu.
Podrobná zpráva byla publikována ve Věstníku AMG č. 5/2015. Se zástupci muzejních sdružení
z partnerských zemí bylo dohodnuto konání příštího setkání v roce 2016, které by se mělo
uskutečnit opět v Bavorsku, a to na téma etnologické bádání, sbírkotvorná činnost i prezentační
aktivity v muzeích, a především jejich zaměření na každodenní život.
Nejvýznamnější akcí na poli vnějších vztahů bylo konání 23. výročního zasedání NEMO
v Plzni ve dnech 5.–8. listopadu 2015 na téma „Proměny vzdělávací funkce muzeí v současné
společnosti“, které navazovalo na XI. Sněm AMG. Záštitu nad konferencí NEMO převzali předseda
vlády České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka, ministr kultury Mgr. Daniel Herman, ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs
a primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Konference byla finančně podpořena AMG, MK ČR,
Plzeňským krajem, Statutárním městem Plzeň a společností Plzeň 2015, o. p. s. NEMO bylo
založeno v roce 1992 jako nezávislá síť národních muzejních organizací, zastupujících muzejní
společenství členských zemí Rady Evropy. Členské organizace sítě NEMO sdružují více než 30 000
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muzeí po celé Evropě. Příprava konference trvala rok a půl. Po zvolení tématu konference se
organizační práce rozdělily do dvou směrů – kancelář NEMO v Berlíně pracovala na programu
a AMG na organizačním zajištění konference.
Čtyřdenní konference se konala v Měšťanské Besedě, v Západočeském muzeu v Plzni
a v DEPU2015. Konference se zúčastnili hosté z celého světa (146 účastníků). Konference byla
rozdělena na dvě části, přičemž první den (6. listopadu 2015) byl věnován příspěvkům nejen z řad
představitelů evropských institucí, ale také z USA. Během druhého dne (7. listopadu 2015)
probíhaly workshopy a pracovní skupiny za aktivního zapojení účastníků. Česká republika byla na
konferenci zastoupena úspěšným projektem Dotkni se 20. století. Závěr konference byl věnován
rozhovoru s významnou osobností evropského muzejnictví. Plzeň tak měla čest přivítat ředitele
Rijksmusea Wima Pijbese. Celkový dojem účastníků konference byl dle ohlasů výborný a její obsah
i organizační zajištění byly vysoce oceněny zahraničními i domácími hosty. Přátelská setkání
účastníků konference proběhly v Hotelu Continental (5. listopadu 2015), v Restauraci Na Spilce
(6. listopadu 2015) a v DEPU2015 (7. listopadu 2015). Neděle (8. listopadu 2015) byla věnována
prohlídkám města Plzně a aktuálních výstav. Jedinou promarněnou šancí byla nízká účast českých
muzejníků, i přesto, že měli výhodnější podmínky pro přihlášení se (snížený účastnický poplatek).
Nicméně sehrálo zde roli pravděpodobně několik faktorů, na které nejsou zdejší muzejní pracovníci
stále zvyklí – jednacím jazykem konference byla angličtina, což je bohužel pro mnohé limitující
i v současnosti; konference se konala také v sobotu a v neděli, což je v zahraničí již zcela běžné,
v ČR si na takové časové rozvržení odborných akcí stále ještě zvykáme; v Plzni se během roku
2015 konala řada dalších významných akcí a některé instituce již vyčerpaly své časové
i finanční kapacity na vyslání svých zaměstnanců právě na tuto akci v samém závěru roku 2015,
resp. sehrálo zde roli také to, že konferenci předcházel XI. Sněm AMG a některá zejména menší
muzea si již nemohla dovolit uvolnit své pracovníky na obě tyto významné akce. Právě proto mohli
nejen čeští muzejníci využít zprostředkování celodenní konference v přímém vysílání/přenosu na
kanálu Youtube. Videozáznam konference je zde možné zhlédnout pod názvem „23rd NEMO Annual
Conference“, nebo je k dispozici také na webových stránkách AMG na odkazu v rámci Hlavních
aktualit.
Dne 5. listopadu 2015 se uskutečnilo společné jednání exekutiv AMG a NEMO za účasti
dalších osob činných v oboru muzejnictví v ČR.
V sobotu 7. listopadu 2015 proběhlo v prostorách Západočeského muzea v Plzni generální
shromáždění NEMO. Zhodnocena byla činnost NEMO v uplynulém roce a aktivity pořádané pro
členské organizace. Oznámeno bylo datum příští výroční konference, která se bude konat ve dnech
10. až 12. listopadu 2016 v německém Karlsruhe. V Plzni byla volena část exekutivy NEMO,
konkrétně tři členové. Vzhledem k tomu, že NEMO zdvojnásobilo příjmy z programu Kreativní
Evropa, má možnost hradit náklady spojené s fungováním pracovních skupin a s dalšími aktivitami
nabízenými členským organizacím. Společně s nárůstem příjmů z programu EU však roste i částka,
kterou musí NEMO dofinancovat z vlastních zdrojů. Proto byl přednesen návrh na rozšíření škály
členských poplatků, který byl následně schválen. Od roku 2016 budou kategorie členských
příspěvků členěny do čtyř skupin, kdy nejnižší poplatek činí 250 Eur, poté 500 Eur, 1 000 Eur
a nejvyšší 1 500 Eur.

Faktografická část

A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2015

AMG byla založena 30. května 1990 dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Dne
1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který přinesl řadu změn do
fungování občanských sdružení. Zákon o sdružování občanů byl k 1. lednu 2014 zrušen. Změny
v úpravě sdružovacího práva se tak dotkly i AMG, která se nově stala spolkem, zapsaným ve
spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 487.
AMG má ve svých stanovách kodifikovány tři druhy členství, a to členství řádné (pro
sbírkotvorné instituce a jiné právnické osoby působící v oblasti muzejnictví), členství individuální
a čestné (pro fyzické osoby, které byly nebo jsou činné v muzejnictví nebo v příbuzných oborech
na území České republiky).
Na počátku roku 2015 měla AMG 102 individuálních, 14 čestných a 294 řádných členů.
V průběhu roku 2015 Senát AMG přijal na základě přihlášek 10 řádných členů a 8 individuálních
členů; na návrh Exekutivy AMG 1 čestného člena; 2 řádní členové a 1 individuální člen byli pro
dlouhodobé neplacení členských příspěvků z AMG na začátku roku 2015 vyloučeni; 1 řádný člen
(muzeum bylo zrušeno) a 1 individuální člen z AMG vystoupili. K 31. prosinci 2015 bylo tedy v AMG
registrováno 109 individuálních, 14 čestných a 301 řádných členů.
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Druh zřizovatele

Celkem muzea v ČR

Členská muzea AMG

tj. v %

Ministerstvo kultury ČR

20

20

100,00 %
86,60 %

Kraj

97

84

Město nebo obec

272

123

45,22 %

Jiné ministerstvo

6

6

100,00 %

Památkový ústav

8

3

37,50 %

Podnikatelský subjekt

57

16

28,07 %

Nevládní nezisková organizace

71

31

43,66 %

Soukromá osoba

42

6

14,29 %

Církev či náboženská společnost

9

5

55,56 %

Vysoká škola

9

6

66,67 %

Jiný zřizovatel

12

1

8,33 %

Celkem

603

301

49,92 %

B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG
v roce 2015
Exekutiva AMG

Do XI. Sněmu AMG (4. listopadu 2015):
Předseda AMG: PhDr. Luděk Beneš, Muzeum Mladoboleslavska
I. místopředsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
II. místopředseda AMG: Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. (Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum)
Členové Exekutivy: Mgr. Markéta Formanová (Západočeské muzeum v Plzni), PhDr. Jana Hutníková
(Muzeum Českého lesa v Tachově), PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně), Mgr. Jitka Rychlíková (Východočeské muzeum v Pardubicích)
Členové Exekutivy s hlasem poradním: PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, předsedkyně Revizní komise AMG), Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná ředitelka
AMG)
Od XI. Sněmu AMG (5. listopadu 2015):
Předseda AMG: Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. (Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum)
I. místopředsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
II. místopředseda AMG: PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně)
Členové Exekutivy: PhDr. Pavel Ciprian (Muzeum města Brna), PhDr. Jana Hutníková (Muzeum
Českého lesa v Tachově), Mgr. Karel Ksandr (Národní technické muzeum), PhDr. Jan Novotný
(Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum)
Členové Exekutivy s hlasem poradním: PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, předsedkyně Revizní komise AMG), Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná ředitelka
AMG)
Zasedání v roce 2015:
Exekutiva AMG se za rok 2015 sešla celkem třináctkrát: 20. ledna, 19. února, 26. února, 1. dubna,
6. května, 27. května, 11. června, 15.–16. července, 8. září, 23. září, 15. října, 25. listopadu
a 3. prosince.
Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG po XI. Sněmu AMG v Plzni rozdělila jednotlivé
Krajské sekce AMG a sféry kompetencí v rámci AMG:
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. – koncepční činnost, vnitřní chod AMG, vnější vztahy, kontakt se
zahraničím, NEMO (spolupracující PhDr. Jan Novotný), digitalizace (spolupracující PhDr. Jan
Novotný); Moravskoslezská krajská sekce AMG, Olomoucká krajská sekce AMG
Mgr. Irena Chovančíková – Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, muzeologie a vzdělávání
(komunikace s VŠ); Zlínská krajská sekce AMG, Jihomoravská krajská sekce AMG
PhDr. Zdeněk Kuchyňka – legislativa (spolupracuje PhDr. Jana Hutníková – problematika účtování
nákupů do sbírek), komunikace s Asociací krajů ČR; Středočeská krajská sekce AMG, Liberecká
krajská sekce AMG
PhDr. Jana Hutníková – problematika malých muzeí, legislativa – účetnictví, předsedkyně Redakční
rady Věstníku AMG; Plzeňská krajská sekce AMG, Karlovarská krajská sekce AMG
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PhDr. Pavel Ciprian – vnitřní chod AMG (spolupracuje PhDr. Zita Suchánková), propagace
a popularizace (spolupracuje Mgr. Karel Ksandr), komunikace s Radou galerií ČR (standardy
oboru); Krajská sekce AMG Vysočina, Královéhradecká krajská sekce AMG
PhDr. Jan Novotný – digitalizace, vnější vztahy, konference Muzeum a změna V. (přípravný výbor);
Krajská sekce hl. m. Prahy AMG, Jihočeská krajská sekce AMG
Mgr. Karel Ksandr – velká muzea (opětovné nastartování debaty o vzniku platformy v rámci AMG),
propagace a popularizace oboru muzejnictví, muzeí/galerií a AMG; Pardubická krajská sekce AMG,
Ústecká krajská sekce AMG
PhDr. Zita Suchánková – předsedkyně Revizní komise AMG, vnitřní chod AMG (spolupracuje PhDr.
Pavel Ciprian)
Anna Komárková, BBus (Hons) – agenda muzejní statistiky (společně s PhDr. Františkem Šebkem),
Český komitét Modrého štítu
Členové Exekutivy AMG navštěvovali Krajské sekce AMG a setkávali se s jejich předsedy
a členy. Zúčastnili se také plenárních zasedání a seminářů některých Komisí AMG.

Senát AMG

Dle stanov AMG jsou členy senátu s hlasem rozhodovacím členové Exekutivy AMG, předsedové
krajských sekcí a komisí a představitelé institucí zařazených do 1. kategorie členských příspěvků
dle § 10 odst. 7 Stanov AMG. Členy senátu s hlasem poradním jsou předsedové oborových
a regionálních kolegií, členové Revizní komise AMG a výkonný ředitel AMG.
Zasedání v roce 2015:
Senát AMG zasedal v průběhu roku 2015 celkem čtyřikrát: 26. února, 27. května, 23. září
a 3. prosince.

Krajské sekce AMG

Krajská sekce hlavního města Prahy

Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy, datum volby:
11.3.2013
Zasedání v roce 2015:
26.6.2015, Praha – jednání se uskutečnilo v Muzeu hl. m. Prahy, program: řešení koordinace
muzejních akcí v rámci Prahy, příprava na Sněm AMG v Plzni, představení nových členů AMG
pražské sekce.

Středočeská krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. David Hroch, Městské muzeum Sedlčany, datum volby: 24.11.2015
Zasedání v roce 2015:
14.4.2015, Slaný – legislativa, dary do sbírek, oceňování výpůjček, zákon o pam. péči, sněm
v Plzni, Gloria Musaealis, dotazník NIPOS.
15.9.2015, Roztoky – legislativa, CES, koncepce muzeí, sněm v Plzni, OMOG, muzejní akce
v našem oboru.
24.11.2015, Roztoky: sněm v Plzni, volba předsedy SKS, Věstník AMG, nákup sb. předmětů,
památkový zákon, digitální evidence sbírek, IROP, zákon o veřejných zakázkách.

Jihočeská krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. Aleš Seifert, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, datum volby:
25.1.2016
Zasedání v roce 2015:
18.6.2015, České Budějovice – jednání se uskutečnilo ve Wortnerově domě Alšovi jihočeské
galerie v Českých Budějovicích, informace z jednání Senátu AMG.
15.12.2015, České Budějovice – jednání se uskutečnilo ve Wortnerově domě Alšovi jihočeské
galerie v Českých Budějovicích. Krajská sekce byla informována o volbě nové Exekutivy AMG
v Plzni – doporučení ze zasedání – volba předsedy Jihočeské krajské sekce AMG do 1.2.2016.
Návrhy na volbu předsedy do 18.1.2016; komunikace p. Cipriána s Radou galerií – profesní
standardy; soutěže a festivaly – medializace AMG; muzejní a galerijní noci – 20.5.–11.6.2016;
vydání nové edice karet AMG do 15.2.2016 (zelená barva), platnost starých karet do 30.6.2016;
důsledná kontrola zadávání dat do NIPOSu – vyplňování dotazníku (základ pro čerpání dotací);
profesní standardy – postavení malých muzeí a zneužívání názvu „muzeum“.
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Plzeňská krajská sekce

Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské muzeum a Muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze,
datum volby: 14.1.2013, 22.1.2016
Zasedání v roce 2015:
22.1.2016, Plzeň – v Západočeském muzeu v Plzni se uskutečnilo setkání Plzeňské krajské
sekce. Hlavním bodem jednání byla volba předsedy Plzeňské krajské sekce AMG, která proběhla
v úvodu jednání. Přítomní členové jednohlasně potvrdili dosavadní předsedkyni Dagmar Viletovou
pro nadcházející tříleté období. Setkání se také zúčastnila PhDr. Jana Hutníková, která přítomné
seznámila s nejnovějšími plány, činností Exekutivy AMG, podala informace o změnách v exekutivě
a krocích k lepší komunikaci uvnitř AMG. V následující debatě se probírala probíhající jednání se
zástupci Národního muzea ohledně spolupráce na portálu do-muzea.cz a k soutěži Muzeum roku.
Zhodnocení pilotního ročníku soutěže Muzeum roku v rámci mediální kampaně na podporu portálu
do-muzea.cz. Padly stížnosti na práci s CESem. Závěrem setkání si zúčastnění zástupci muzeí
vyměňovali profesní poznatky, zabývali se regionálními otázkami a plány. Otázky se týkaly
i problému nad osudem zavřeného Muzea v Horní Bříze a jeho unikátní sbírky z keramické výroby.

Karlovarská krajská sekce

Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš, Městské muzeum Mariánské Lázně, datum volby: 18.1.2013
Zasedání v roce 2015:
Sekce se v roce 2015 nesešla.

Ústecká krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, datum volby: 13.12.2012
Zasedání v roce 2015:
28.–29.5.2015 a 24.11.2015, Ústí nad Labem – členové krajské sekce se setkali v rámci porad
muzeí zřizovaných Ústeckým krajem. Konzultovaly se otázky ekonomické a provozní, významná
byla příprava společného celokrajského výstavního projektu „Severozápadní Čechy za vlády
Lucemburků“, jehož konání je naplánováno na dny 6.5.–30.10.2016 v Regionálním muzeu
v Teplicích.

Liberecká krajská sekce

Předsedkyně sekce: Mgr. Petra Hejralová, Městské muzeum v Železném Brodě, datum volby:
5.2.2013
Zasedání v roce 2015:
29.9.2015, Lomnice nad Popelkou – zasedání se uskutečnilo v Městském muzeu a galerii
v Lomnici nad Popelkou za přítomnosti člena exekutivy AMG PhDr. Zdeňka Kuchyňky. Na programu
jednání byla diskuse nad materiály vztahujícími se k připravovanému XI. Sněmu AMG v Plzni
a nominace kandidátky za Libereckou krajskou sekci do Exekutivy AMG.

Královéhradecká krajská sekce

Předseda sekce: PhDr. Michal Babík, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, datum volby: 31.1.2013
Zasedání v roce 2015:
23.4.2015, Hradec Králové – informace z jednotlivých muzeí.
25.8.2015, Jičín – volba kandidáta do exekutivy.
Další činnost orgánu AMG:
Spolupráce na projektu „Metodologická pomoc malým muzeím – Menší muzea a jejich cílové
skupiny“ – seminář uskutečněný dne 1. 12. 2015 v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové.

Pardubická krajská sekce

Předseda sekce: Libor Aksler, Městské muzeum ve Skutči, datum volby: 27.1.2014, do 8. 2.2016;
nový předseda sekce: Ing. Bc. Richard M. Sicha, Muzeum čs. opevněni z let 1935–38, Pěchotní
srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky, od 8.2.2016.
Zasedání v roce 2015:
30.1.2015, Chrudim – jednání se uskutečnilo v Regionálním muzeu v Chrudimi, informace
z legislativní oblasti v oboru, situace a aktuální výstavy a akce v členských institucích.

Krajská sekce Vysočina

Předseda sekce: MgA. Jiří Jedlička, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, datum volby: 8.1.2013
Zasedání v roce 2015:
27.5.2015, Třebíč – jednání proběhlo v rámci Veletrhu muzeí v Muzeu Vysočiny Třebíč, aktuality
z AMG, seznámení s dotačními tituly atd.
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Další činnost orgánu AMG:
Předávání informací z AMG – e-mailem.

Jihomoravská krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. Petr Kubín, Regionální muzeum v Mikulově, p. o., datum volby: 7.12.2015
Zasedání v roce 2015:
25.6.2015, Brno – Muzeum Brněnska, Villa Löw-Beer, informace ze Senátu AMG, příprava na
Sněm AMG v Plzni.
7.12.2015, Brno – Moravská galerie v Brně, předání informací ze zasedání Senátu AMG dne 3.12.
2015 členům krajské sekce, volba předsedy krajské sekce.

Olomoucká krajská sekce

Předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová, Vlastivědné muzeum v Šumperku, datum volby:
31.1.2013
Zasedání v roce 2015:
24.9.2015, Šumperk – ve Vlastivědném muzeu Šumperk. Předmětem jednání byly zejména teze
vyplývající ze schválené Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015–2020, dále
Státní kulturní politiky a také aktuálně připomínkované Integrované strategie podpory kultury do
roku 2020. Všichni přítomní se shodli na tom, že na připomínkování těchto klíčových materiálů bylo
velmi málo času. Další debata se týkala nadcházejícího Sněmu AMG a výběru kandidátů do
exekutivy. Největší část debaty pak byla věnována Strategickým cílů AMG pro období 2016–2018.
Strategie byla po rozpravě doplněna o body týkající se zejména odměňování v muzeích a také o
bod týkající se muzejní pedagogiky. Záležitosti AMG byly probírány také na poradách ředitelů
muzeí zřizovaných Olomouckým krajem.
Další činnost orgánu AMG:
Výměna výstav probíhá pravidelně mezi muzei zřizovanými Olomouckým krajem a zejména VM
Šumperk spolupracuje také s Pivovarským muzeem v Hanušovicích (zápůjčky sbírkových
předmětů). Poměrně uspokojivě funguje i vzájemná propagace členů sekce. Během roku 2015 se
sekce AMG vyjadřovala a dávala své připomínky téměř ke všem zaslaným materiálům (státní
kulturní politika, koncepce muzejnictví, strategické cíle AMG, Integrovaná strategie podpory
kultury, atd.).

Zlínská krajská sekce

Předseda sekce: Ing. Tomáš Vitásek, Muzeum regionu Valašsko, p. o., datum volby: 3.4.2013
Členové výboru: Ing. Jindřich Ondruš, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm;
PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, datum volby: 29.11.2012; Mgr. Miroslav
Vaškových, Ph.D., Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod, datum volby: 1.7.2015.
Zasedání v roce 2015:
1.7.2015, Rožnov pod Radhoštěm – zasedání se uskutečnilo ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, program: aktuální stav legislativy, projednání kandidátky do exekutivy
AMG, strategické cíle na další období, volba 3. člena výboru KS ZK.

Moravskoslezská krajská sekce

Předsedkyně sekce: PhDr. Sylva Dvořáčková, Muzeum Novojičínska, p. o., datum volby: 1.2.2016
Zasedání v roce 2015:
23.2.2015, Frýdek-Místek – dotační tituly pro muzea.
15.12.2015, Ostrava – informace z jednání Senátu, IROP – památky, muzea.

Komise AMG

Komise archeologická

Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (individuální člen AMG), datum volby: 2013
Členové výboru: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov n. Kn.), PhDr.
Alena Humpolová (Moravské zemské muzeum, Brno); PhDr. Ondřej Chvojka (Jihočeské muzeum,
České Budějovice), PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. (Moravské zemské muzeum, Brno), tajemnice
výboru, Mgr. Dana Menoušková (Slovácké muzeum, Uherské Hradiště), Mgr. Milan Metlička
(Západočeské muzeum, Plzeň), doc. PhDr. Martin Oliva, PhD. (MZM, Brno), PhDr. Jarmila
Valentová (Národní muzeum, Praha), PhDr. Petr Zavřel (Jihočeské muzeum, České Budějovice),
Mgr. David Zimola (Muzeum Vysočiny, Jihlava), datum volby: 2013
Počet členů komise: 37 institucí (59 zástupců), 1 individuální člen
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Zasedání v roce 2015:
3.–5.6.2016, Jihlava – Muzeum Vysočiny, „Problematika záchranných výzkumů, jejichž náklady
nese oprávněná organizace“.

Komise botanická

Předseda komise: Mgr. Lukáš Krinke (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.), datum
volby: 21.5.2013
Členové výboru: RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum), Mgr. Jiří Juřička (Muzeum
Vysočiny Jihlava), datum volby: 21. 5. 2013
Počet členů komise: 36 institucí (50 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2015:
27.5.2015 Hlučín, Ostravsko – Zvolení návrhové komise, schválení programu zasedání,
informace předsedy komise o zasedáních Senátu AMG, o hospodaření komise v letech 2014 a 2015
a o stavu členské základny. Plenární zasedání pověřilo S. Kubešovou a J. Brabce organizací
podzimního semináře v Brně. Do přehledu návrhů byl doplněn další návrh na determinační
semináře: P. Kúr – kuřinka. Upřesnění plánu jarních seminářů komise na léta 2016–2018 (2016 –
Táborsko, garant Daniel Abazid; 2017 – Slovensko: Veľká Fatra, garant SNM v Martine a SMOPaJ;
2018 – Beskydy, garant Petra Juřáková a Jana Tkáčiková). Celková diskuse k plánu činnosti
botanické komise AMG na období 2016 až 2018 a jeho schválení.
Konferenční činnost orgánu AMG:
25.–29.5.2015, Ostrava – Seminář botaniků muzeí ČR a SR „Krajina a příroda Ostravska“ –
každoroční terénní seminář sestávající z odborných exkurzí a přednášek pořádaný tentokrát na
Ostravsku se zaměřením na flóru a vegetaci Ostravské pánve a Moravské brány (zejména CHKO
Poodří). Seminář pořádalo Ostravské muzeum, p. o., ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR a
s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Fondu životního prostředí Statutárního města
Ostravy. Exkurze byly vedeny RNDr. Lenkou Sovíkovou a Mgr. Janem Ševčíkem z AOPK,
regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří, Mgr. Danielou Podstawkovou a Mgr. Janou
Glombovou z Muzea Těšínska, RNDr. Věrou Kouteckou, Mgr. Evou Mertovou a Ing. Zdenkou
Rozbrojovou. Výpravy směřovaly do botanicky nejhodnotnějších území širšího Ostravska a do
specifických lokalit pozměněných důlní činností: EVL Poodří, PR Přemyšov, NPP Landek, KarvináDoly, poklesy v území s aktivní těžbou Dolu ČSA, deponie uhelných kalů Doubrava I. a II., činný
kamenolom – pískovna Závada, PR Černý les a EVL Děhylovský potok – Štěpán. Setkání se
zúčastnilo 26 botaniků z České republiky a Slovenska.
20.–21.10.2015, Brno – Podzimní determinační seminář – tradiční podzimní seminář Botanické
komise AMG ČR věnovaný determinacím a návštěvě nového herbáře Masarykovy univerzity se
uskutečnil v Brně ve dnech 20. a 21. října 2015. První den probíhal v prostorách botanického
oddělení Moravského zemského muzea. Zde byly hlavními tématy determinačně obtížné rody
bahnička – Eleocharis a kuřinka – Spergularia. Vedení určovací části semináře se ujali odborníci na
danou problematiku Petr Bureš z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, Pavel Kúr z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
Michal Ducháček z Botanického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze.
Program semináře pokračoval až do večerních hodin určovacím praktikem s možností determinace
vlastních herbářových položek donesených jednotlivými účastníky semináře. Druhý den byl
věnován návštěvě nedávno zbudovaných prostor herbáře Ústavu botaniky a zoologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v bohunickém univerzitním kampusu, kde nás
důkladně provedl Jiří Danihelka.

Komise dějin umění

Předseda komise: PhDr. Jan Mohr (individuální člen AMG), datum volby: 2011
Členové výboru komise: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum
volby: 2011
Počet členů komise: 31 institucí (37 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2015:
Komise se v roce 2015 nesešla.

Komise etnografická

Předsedkyně komise: PhDr. Romana Habartová (individuální člen AMG), datum volby: 14.10.2015
Členové výboru komise: PhDr. Ivana Kubečková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – od
1.11.2011), Mgr. Marta Kondrová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti) – od 14.10.2015
Mgr. Veronika Hrbáčková (Národní ústav lidové kultury – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy) –
od 14.10.2015, PhDr. Blanka Petráková (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně) – od 14.10.2015
datum volby: 14.10.2015
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Počet členů komise: 50 institucí (103 zástupců), 8 individuálních členů
Zasedání v roce 2015:
13.10.2015, Roztoky u Prahy – Plenární zasedání EK AMG. Předsedkyně komise přednesla
souhrnné informace o připravovaných projektech na rok 2016 a zprávu z posledního zasedání
Senátu AMG, upozornila také na blížící se XI. Sněm AMG ČR v Plzni s volbou nového vedení
organizace a přípravu koncepcí a strategií na období 2016–2018. Poté proběhla volba hlavního
výboru a volba předsedy EK AMG.
Konferenční činnost orgánu AMG:
20.–21.5.2015, Sedlčany – Seminář etnografické komise AMG ČR v Městském muzeu Sedlčany –
odborná část zahrnovala blok příspěvků, který se dotýkal standardní i problematické oblasti
muzejnické práce. Pozornost byla věnována digitalizaci muzejních sbírek, aktuálním projektům
v muzeích, výsledkům odborného bádání – výzkumům, expozicím, výstavám, publikacím a
v neposlední řadě také výstupům pověřených pracovišť MK ČR. Výsledkem zasedání EK AMG ČR
v Sedlčanech se stalo předání zkušeností souvisejících s naplňováním krajských seznamů
nemateriálních statků tradiční lidové kultury. V závěru bloku jednání byla definována tato
stanoviska: a) byla vyjádřena souhlasná podpora záměru zapisovat na krajské seznamy i takové
významné jevy regionálního charakteru, v jejichž případě nelze předem jasně garantovat, že
v určitém čase může být jejich existence ohrožena a mohou v krajním případě i zaniknout, neboť
nelze s dostatečným aspektem výhledu definovat existenci dalších nositelů a pokračovatelů; b)
bylo konstatováno, že informace o takovém statku a jeho významu pro dané území se zápisem na
krajský seznam stává důležitým signálem směrem k veřejnosti; c) byl vyzdvižen přínos seznamů
nemateriálních statků jako komunikačního prvku směrem k veřejnosti. Druhý den semináře byl
standardně věnován poznávacím aktivitám – prohlídka větrného mlýna, tzv. holandského typu u
Příčov; prohlídka Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci; prohlídka
Muzea špýcharu Prostřední Lhota a návštěvě nově otevřené expozice Z historie staré Vltavy v obci
Chotilsko.
9.–10.6.2015, Brno – Konference Textil v muzeu tentokrát na téma Liturgický a obřadní textil –
spolupráce na pořádání. Konference proběhla pod záštitou Komise konzervátorů AMG a
Etnografické komise AMG v Technickém muzeu v Brně. Textil v liturgii – Religiózní oděvy a doplňky
– Textil spojený s lidovými výročními obřady – Textil spjatý s obřady a obyčeji životních rituálů –
Prameny a doklady k tématu – Významné sbírky a kolekce – Preventivní konzervace – Konzervace
a restaurování textilních předmětů – Evidenční systémy, digitalizace, odborné názvosloví, e-sbírka
– Prezentace textilních exponátů výstavní i nevýstavní formou – Zprávy z oboru. Sborník se
připravuje.
13.–14. 10. 2015, Roztoky u Prahy – seminář EK AMG ČR ve Středočeském muzeu v Roztokách
u Prahy. Podzimní seminář byl mimo jiné také volební, součástí semináře bylo plenární zasedání EK
AMG. Na programu dvoudenního semináře byly přednášky, komentované prohlídky a poznávací
prohlídky s odborným výkladem v Národopisném muzeu Slánská v Třebízi, v Lihovaru Primi
v Třebízi a dřevěné zvonice v Neprobylicích. Seminář se věnoval následujícím tématům:
Digitalizace muzejních sbírek – Projekty a počiny poslední doby – výzkumy, expozice, výstavy,
publikace – Výstupy pověřených pracovišť MK ČR. Druhý den semináře byl věnován poznávacím
aktivitám – exkurze v Národopisném muzeu Slánska v Třebízi – odborný výklad PhDr. Vanda
Jiřikovská; návštěva Lihovaru Prima v Třebízi nedaleko Slaného s výkladem a ochutnávkou;
prohlídka dřevěné zvonice v Neprobylicích.

Komise geologická

Předsedkyně komise: RNDr. Blanka Šreinová (Národní muzeum), datum volby: 27.5.2014
Členové výboru komise: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. (Moravské zemské muzeum,
1. místopředseda), Mgr. Petra Burdová (Národní muzeum, Praha, 2. místopředsedkyně) datum
volby: 27.5.2014
Počet členů komise: 28 institucí (57 zástupců)
Zasedání v roce 2015:
26.5.2015, Autocamp Osek – Informace o dění v AMG, diskuze o zákonech v muzejnictví.
Diskuze a výměna zkušeností související s problematikou správy muzejních sbírek, prací
s veřejností apod.
Ediční činnost orgánu AMG:
Radoň M. (2015): Exkurzní průvodce. Vydalo Regionální muzeum v Teplicích, p. o., ve spolupráci
s Asociací muzeí a galerií ČR a s podporou Ministerstva kultury ČR při příležitosti konání Semináře
geologů muzeí ČR a SR pořádaného ve dnech 25.–29. května 2015. Publikace ve stručnosti
zaznamenává charakteristiku exkurzních lokalit s kontextem geologického vývoje vybraných míst
v širším okolí Teplic.
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Konferenční činnost orgánu AMG:
25.5.–29.5.2015, Osek – Seminář byl strukturován do pěti dní: 1. den byli účastníci přivítáni
ředitelem Regionálního muzea v Teplicích. Dále byli seznámeni s geologií a paleontologií Českého
středohoří a s historií dobývání rud na Osecku. 2. den byly navštíveny exkurzní lokality. Ve
večerních hodinách proběhlo zasedání Geologické komise AMG (viz výše – zasedání v roce 2015),
a byly předneseny čtyři odborné příspěvky zaměřené na petroarcheologii, mineralogii,
paleontologii, konzervaci a prezentaci geologie. 3. den byly navštíveny další exkurzní lokality.
Večer byly předneseny příspěvky účastníků semináře zaměřené na vlastní výzkum v rámci
mateřských organizací. 4. den bylo navštíveno Regionální muzeum v Teplicích, pobočka teplického
muzea v Krupce a prohlídková štola v Krupce a další exkurzní lokality Písečný vrch v Teplicích a
halda na Cínovci. Ve večerních hodinách byly předneseny další příspěvky účastníků semináře
zaměřené na vlastní výzkum. 5. den se konala pěší exkurze po naučné stezce „Přírodou a dějinami
Oseka“ a lokalitách v blízkém okolí stezky. Všechny plánované aktivity byly v průběhu semináře
beze zbytku splněny.
Další činnost orgánu AMG:
Několikadenní seminář, pořádaný jednou do roka, skýtá nejlepší možnost přednášek i oponentury
vybraných koncepčních problémů, uvedení všech novinek (vzdělávání a školení) do povědomí
odborníků, sdružených v rámci komise. Vzájemné seznámení s výzkumnými projekty včetně jejich
výsledků, diskuze nad výstavními tématy včetně možností mezirezortních výměn atd. vede
k rozsáhlé mezi-muzejní spolupráci na různých úrovních.

Komise knihovnická

Předsedkyně komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka), datum volby:
3.9.2013
Členové výboru komise: Mgr. Alena Petruželková (Památník národního písemnictví,
místopředsedkyně), Mgr. Iveta Mátlová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, tajemnice),
Bc. Šárka Bláhová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Mgr. Jiří David (Muzeum Brněnska,
Památník písemnictví na Moravě (do září 2015)), Eva Entlerová, Bbus (Hons.) (České muzeum
stříbra, Kutná Hora), Bc. Jana Fridrichová (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě), PhDr.
Martina Horáková (Národní galerie), Mgr. Dana Hradilová (Muzeum Českého krasu Beroun), Mgr.
Lucie Chrástová (Národní technické muzeum (do září 2015)), PhDr. Božena Kabelíková (Muzeum
Vysočiny v Třebíči), PhDr. Jarmila Kučerová (Národní muzeum), Vladimíra Lichovníková
(individuální člen AMG Dr. Malého 31, Ostrava), PhDr. Judita Matějová (Moravská galerie v Brně),
PhDr. Jana Michlová (Regionální muzeum Teplice), Iva Nývltová (Muzeum východních Čech, Hradec
Králové), Jarmila Okrouhlíková (Uměleckoprůmyslové muzeum Praha), Mgr. Renáta Pilátová
(Moravské zemské muzeum (od září 2015)), Mgr. Petr Souček (Národní technické muzeum (od září
2015)), Mgr. Helena Stejskalová (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Mgr. Renáta
Tetřevová (Východočeské muzeum v Pardubicích), Hana Tupá (Muzeum a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici), Yvetta Viktoříková (Muzeum Karlovy Vary), datum volby: 3.9.2013
Počet členů komise: 66 institucí (120 zástupců), 4 individuální členové
Zasedání v roce 2015:
9.3.2015, Praha – jednání probíhalo v Národním technickém muzeu, probírala se příprava 39.
semináře v Moravské galerii v Brně, příprava a odsouhlasení dokumentu Podklady pro konání
semináře, který je závazný pro každého pořadatele semináře, doplnění dlouhodobého plánu
seminářů (2016 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2017 – České Budějovice nebo
Plzeň, 2018 – Slezské zemské muzeum), příprava koncepce knihoven 2016–2020, informace o
založení metodického centra knižní kultury při PNP
1.6.2015, Praha – v oddělení časopisů Knihovny Národního muzea, informace o přípravě
Koncepce knihoven 2016–2020 a Koncepce rozvoje muzeí 2015–2020, příprava podkladů k
vytvoření žádosti o grant na AMG pro pořádání semináře v roce 2016 v Muzeu východních Čech v
Hradci Králové
20.11.2015, Pardubice – ve Východočeském muzeu, vyhodnocení 39. semináře v Moravské
galerii v Brně, příprava jubilejního 40. semináře v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
1.9.2016, Brno – valná hromada komise probíhala v Moravské galerii, předsedkyně komise PhDr.
Štěpánka Běhalová, Ph.D., přednesla členům zprávu o činnosti komise knihovníků v uplynulém
roce. Zpráva byla schválena hlasováním přítomných členů komise jednomyslně. Dále valná
hromada schválila jednomyslně změny ve vedení výboru, kde došlo k výměně dvou členů. Mgr.
Jiřího Davida z Muzea Brněnska nahradila Mgr. Renata Pilátová z Moravského zemského muzea a
Mgr. Lucii Chrástovou z Národního technického muzea nahradil Mgr. Petr Souček.
Ediční činnost orgánu AMG:
Na webových stránkách Knihovnické komise AMG (http://www.cz-museums.cz/web/amg/organyamg/komise/knihovnicka%20komise) jsou přístupny všechny aktuální materiály komise,
aktualizovaný seznam členů, příspěvky ze seminářů, adresář muzejních knihoven, zápisy ze
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schůzek výkonného výboru, knihovnické odkazy, fotogalerie, publikační činnost o muzejních
knihovnách, webové stránky jsou obohaceny také o 4 bannery o činnosti muzejních knihoven v ČR.
Konferenční činnost orgánu AMG:
1.–3.9.2015, Brno – 39. seminář knihovníků muzeí a galerií v Moravské galerii v Brně – vznikl ve
spolupráci Knihovnické komise AMG ČR a Moravské galerie v Brně v prostorách Místodržitelského
paláce. Semináře se zúčastnilo celkem 98 účastníků. Oficiální hosté: vedoucí samostatného
oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR Mgr. Pavel Hlubuček (ředitel odboru ochrany movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR), Mgr. Blanka Skučková, PhDr. Luděk Beneš (předseda
AMG a ředitel Muzea Mladoboleslavska), Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (předseda SKIP), PhDr. Vít
Richter (předseda Knihovnického institutu Národní knihovny ČR). Po slavnostním zahájení semináře
proběhla valná hromada Knihovnické komise, na níž byla předložena zpráva o činnosti komise v
roce 2014 a jednotliví zástupci regionů podali základní informace o dění a změnách v jejich krajích.
Zpráva o činnosti komise byla schválena hlasováním. Dále byly schváleny změny ve vedení výboru,
kde došlo k výměně dvou členů. Mgr. Jiřího Davida z Muzea Brněnska a Mgr. Lucii Chrástovou z
Národního technického muzea. Následovaly přednáškové bloky: blok věnovaný koncepcím a
legislativě, koncepci rozvoje knihoven 2016–2020, informace o autorském zákonu, blok o
historických knižních fondech, blok o katalogizaci, akvizici a zpracování. V závěru tohoto bloku
vystoupili s příspěvky o knihovnických systémech představitelé firem KP-SYS, LANius a AIP Beroun,
které podpořily konání 39. semináře knihovníků. Dále byl zahrnut blok o knižní kultuře a také část
věnovaná nově vzniklému Metodickému centru pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku
národního písemnictví v Praze. Doprovodný program: zahrnul komentované prohlídky stálých
expozic Moravské galerie ve středu v podvečer a exkurze do brněnské vily Tugendhat a Löw-Beer
a Památníku písemnictví v Rajhradu.
Další činnost orgánu AMG:
Spolupráce se SKIP – tradičně výborná spolupráce s profesní organizací SKIP se soustředila
především na 19. Týden knihoven.
Spolupráce s ÚKR – spolupráce komise prostřednictvím jejích členů – dr. Richtera, dr. Sekery,
příprava Koncepce rozvoje knihoven 2016–2020 – aktivní účast 3 členů komise na jednání ÚKR
v Třešti (dr. Běhalová, Dr. Sekera, Dr. Šípek).
Metodické centrum knižní kultury při PNP – podpora činnosti centra, představení centra
v programu semináře KK AMG, účast na schůzce svolané Metodickým centrem v PNP Praha
(Běhalová).
Účast v oborových bránách – pokračující projekt Jednotné oborové brány ART, na níž se podílí
řada velkých muzejních knihoven.
Souborný katalog – do pracovní skupiny Souborného katalogu byly za muzejní knihovny
jmenovány Bc. Šárka Bláhová a PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Adresáře knihoven – muzejní knihovny přispívají do Celostátního adresáře knihoven. V adresáři
muzeí a galerií provozovaném AMG se podařilo rozšířit informace o knihovnách na všechny položky
využívané již dříve v původním Adresáři muzejních knihoven. Tento adresář bude nadále sloužit
jako plnohodnotný zdroj informací Knihovnické komise.
Grantové projekty VISK – muzejní a galerijní knihovny využívají grantové programy MK ČR,
zástupci knihoven jsou členy grantových komisí a dalších poradních orgánů MK ČR. Další knihovny
muzeí a galerií přešly na užívání formátu MARC21, některé za pomoci grantových prostředků VISK
3, využívány jsou též programy VISK 5, 6, 7 a 8.
Nová pravidla popisu dokumentů RDA – byla členům komise představena na 39. semináři
v Brně, podrobnější školení je připravováno do programu 40. semináře v Hradci Králové a dále
bude řešeno na úrovni krajů.
Propagace práce komise a muzejních knihoven – práce komise byla propagována
prostřednictvím 19. Týdne knihoven a tradičně na stránkách časopisu Čtenář a Věstník AMG.
Elektronická konference muzejních knihovníků KOMIG se rozšířila o nové členy.
Publikační činnost členů komise:
Výkonný výbor Knihovnické komise AMG, Jubileum Jarmily Kučerové. Věstník AMG, 15, 2015, č. 4,
s. 29.
Bílek, Karol, K jubileu Aleny Petruželkové. Věstník AMG, 15, 2015, č. 3, s. 30.
Tetřevová, Renata, Zámek plný knih. Věstník AMG, 15, 2015, č. 5, s. 30.
Běhalová, Štěpánka, Ohlédnutí za 38. seminářem knihovníků muzeí a galerií v Muzeu Beskyd.
Čtenář, 67, 2015, č. 1, s. 7-8.
Běhalová, Štěpánka – Matějová, Judita, Seminář knihovníků muzeí a galerií splnil očekávání.
Čtenář, 67, 2015, s. 12, s. 435 -436
Běhalová, Štěpánka – Matějová, Judita, Seminář knihovníků muzeí a galerií. Věstník AMG, 15,
2015, č. 6, s. 26.

28

Komise konzervátorů-restaurátorů

Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně), datum volby: 9.9.2014
Členové výboru komise: Ing. Dušan Perlík (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
místopředseda), Ing. Alena Selucká (Technické muzeum v Brně, tajemnice), Mgr. Dana
Modráčková (Regionální muzeum v Chrudimi), doc. ak. mal. Petr Kuthan (Národní galerie), Krajské
sekce: Jihočeská – Jiří Kloboučník (Prácheňské muzeum v Písku), Jihomoravská – Alena
Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), Karlovarská – Dušan Vančura (Muzeum Cheb),
Vysočina – Mgr. Jaroslav Bašta (Muzeum Vysočiny Třebíč), Liberecká – Miloš Pecka (Severočeské
muzeum v Liberci), Moravskoslezská a Olomoucká – Mgr. Markéta Šimčíková (Valašské muzeum v
přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, národní kulturní památka), Pardubická a Královehradecká –
Mgr. Dana Modráčková (Regionální muzeum v Chrudimi), Praha – Ing. Jana Kadeřábková (Národní
muzeum – Náprstkovo muzeum), Plzeňská – Bc. Eva Podzemná (Západočeské muzeum v Plzni),
Středočeská – Aranka Součková Daňková (Polabské muzeum), Zlínská – Dis. Ondřej Mour
(Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), datum volby: 9.9.2014
Počet členů komise: 74 institucí (226 zástupců), 22 individuálních členů, 2 čestní
Zasedání v roce 2015:
17.3.2015, Brno – Zasedání Rady a výboru Komise v Technickém muzeu v Brně: program:
informace k organizaci Konference konzervátorů-restaurátorů (8.–10.9.2015) .Ve spolupráci s MCK
TMB
bylo připraveno zázemí na Západočeské univerzitě a v Západočeském muzeu včetně
programu exkurze; návrh zapojit do programu konference diskusní fórum – prostor pro vznesení
dotazu či podnětu z oboru konzervování-restaurování; prezentace zprávy z E.C.C.O.: generální
zasedání se konalo 20.4.2015 v Bratislavě – jednou z hlavních připravovaných aktivit je zpracování
přehledu národních legislativ pro ochranu kulturního dědictví; informace o aktivitách pracovní
skupiny konzervování-restaurování skla; informace k iniciativě vybraných restaurátorů ČR
podporujících vznik České komory restaurátorů, která byla též předmětem jednání na semináři
„Budoucnost restaurátorů v památkovém zákoně – budoucnost památek“: usnesení – přítomní
členové Komise KR shodli na nutnosti posunout návrh o zřízení České komory restaurátorů, jež je
stále pouze v rovině diskuzí, doposud nebyly předloženy návrh stanov a jednací řád, nebyl
vyjasněn obsah a mechanismus potřebných legislativních změn. Řešily se možnosti fungujícího
rozvoje oboru v závislosti na zkvalitňování systému vzdělávání a implementaci nároků na znalosti,
zkušenosti a etické zásady konzervátorů-restaurátorů v praxi. Následně proběhla rekapitulace
závěrů průzkumu vývoje personálního obsazení konzervátorů-restaurátorů v muzejních institucích
jednotlivých krajů za posledních 10/12 let.
9.9.2015, Plzeň – Plenární zasedání komise v Západočeské universitě v Plzni: zpráva o činnosti
Komise konzervátorů-restaurátorů AMG za uplynulé období.
Ediční činnost orgánu AMG:
Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2015, Technické muzeum v Brně, 2015, ISSN 1805-0050,
160 stran. 450 ks. Odborné recenzované periodikum vydávaného Metodickým centrem konzervace
Technického muzea v Brně, ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG.
Textil v muzeu – Oděvy a textilní doplňky pro liturgii a obřady 2015, Technické muzeum v Brně,
2015, ISSN 1804-1752, 250 ks. Odborné recenzované periodikum vydávané TMB a odbornými
Komisemi AMG. Časopisy jsou zařazeny na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice, tzn. oponované příspěvky lze zařadit mezi výstupy dle metodiky
Rady pro VaVaI.
Výzdobné techniky kovů II, Technické muzeum v Brně MCK + pracovní skupina Kovy Komise KR
AMG, Brno 2014, ISBN 978-80-87896-22-8, 88 str.
Konferenční činnost orgánu AMG:
8.–10.9.2015, Plzni – Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci
s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR. Na tomto místě se představilo 30
příspěvků a 17 posterových prezentací. Témata příspěvků byly zaměřeny na výsledky
materiálových a technologických průzkumů, konzervátorsko-restaurátorských zásahů a výzkumu
v oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Úvodní část programu byla věnována preparování
a rekonstrukci fosílií karbonských rostlin z paleontologických nalezišť u Nýřan a postupy jejich
fixace in-situ, vyzdvihnutí, následné impregnace, lepení a preparování; další příspěvek byl zaměřen
na identifikaci vltavínů – možnosti rozlišení přírodních od syntetických kamenů; představeny byly
výsledky nedestruktivních metod hodnocení broušených i surových vltavínů potvrzením
charakteristických inkluzí či využitím instrumentálních analýz. Na toto téma navázala studie vlivu
příměsí na rozklad pyritu. Prezentovány byly závěry dlouhodobého výzkumu aplikace roztoků
taninů pro stabilizaci korozních produktů rzi. Objasněny byly požadavky na úpravu zaběhlých
receptur používaných v konzervátorské praxi. Velkou pozornost vzbudily příspěvky k problematice
konzervování-restaurování historických zbraní. Předmětem širší diskuze se stala míra intervence do
autentičnosti předmětu. Novinkou letošního ročníku konference bylo diskusní fórum. Diskuze byla
zahájena námětem k otázce narůstající byrokracie a jejího negativního vlivu na tuto profesi.
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Zdůrazňovaná byla též potřeba získání větší společenské prestiže oboru a jeho odpovídajícího
finančního ocenění. Nedílnou součástí programu byla opět i odborná exkurze, jejímž cílem byla
Mariánská Týnice se zachráněnou Santiniho stavbou kostela Zvěstování Panny Marie a expozicemi
Muzea a galerie severního Plzeňska. Dále pak prohlídka národní kulturní památky – kláštera
v Plasích a jeho ojedinělého architektonického a stavebního řešení dřevěných podvodních základů.
Na závěr patří poděkování všem spolupracujícím partnerům – kolegům ze Západočeského muzea
v Plzni, Asociaci muzeí a galerií ČR a Českému výboru ICOM a též Ministerstvu kultury ČR za
celkovou podporu aktivit Metodického centra konzervace TMB i Komise konzervátorů-restaurátorů
AMG, bez které by nebylo možné zajistit kontinuitu a úroveň pořádaných konferencí.
Další činnost orgánu AMG:
V tomto roce opět aktivně pracovaly dvě pracovní skupiny a to Kovová a Textilní. Nově vzniklá
pracovní skupina Plasty se nesešla.
Pracovní skupina Kovy – vedoucí Ing. Dušan Perlík (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy).
V roce 2015 uspořádala pracovní skupina Kovy Komise KR ve spolupráci s Metodickým centrem
konzervace Technického muzea v Brně seminář Výzdobné techniky II. Tematicky se jednalo o
pokračování semináře Výzdobné techniky I. (2014). Seminář se uskutečnil ve dnech 27.–28.5.2015
v prostorách TMB a zaznělo celkem osm přednášek. Semináře se zúčastnilo více než 50 účastníků.
Přednášky byly zaměřeny zejména na techniky smaltů, leptů a problematiku jejich konzervovánírestaurování. Dále byly předneseny příspěvky o problematice konzervace malby na korodované
železné podložce a také o konzervaci a rekonstrukci archeologického nálezu langobardského meče.
Druhý den semináře zpestřila odborná exkurze do kovářského ateliéru Templ Patricka Bárty, který
v ateliéru předvedl účastníkům techniky kovářského svařování, princip výroby damascenské ocele
a také ukázky leptání kovů. Doprava na místo byla zajištěna historickým autobusem Karosa ŠL
11.1305 z roku 1971 z depozitáře TMB.
Pracovní skupina Textil – vedoucí Hana Tefal Juranek M.A. (individuální člen), Ing. Jindřiška
Drozenová (Muzeum Hlavního města Prahy, tajemnice), PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
(místopředsedkyně). Pracovní skupina Textil i v tomto roce připravila pro své členy řadu odborných
akcí: 15.4.2015, Praha – Workshop pro konzervátory-restaurátory a kurátory textilu v rámci
projektu Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze – konzervace
a prezentace (organizováno UPM, Praha); 16. 4. 2015, Praha – Konference Muzejní prezentace
sbírek: přístupy, strategie, trendy (organizováno NM + TMB, Praha); červen 2015, Brno –
Konference Textil v muzeu; září 2015, Plzeň – Konference konzervátorů a restaurátorů;
26.11.2015, Muzeum hlavního města Prahy: M. Lehmannová – Textil napříč Evropou – zkušenosti
ze zahraničních muzeí, příklady z depozitářů, příklady spolupráce, J. Kottová – Stáž
v restaurátorské dílně textilu v Bavorském národním muzeu a využití nových poznatků, L.
Radoňová – Stáž v Heritage Malta, Maltské národní agentuře pro muzea, konzervaci a kulturní
dědictví 2015", P. Mertová – Zpráva o konferenci Conservation-restoration research v chorvatském
Záhřebu v roce 2010, V. Šulcová – "Postřehy z konference ICON Textile Group Spring Forum,
Londýn, L. Cyprisová – Mezinárodní konference Heritage Conservation – Cultural Identity 19752015 v Muzeu Olteniei Craiova, 40 let laboratoří konzervování-restaurování, L. Radoňová –
Konference Future Talks 015 – Design a moderní umění, materiály, technologie a konzervace, Die
Neue Sammlung, Mnichov, J. Drozenová – Soul v Praze, Praha v Soulu 2013-2015, M. Tauberová –
Lidové kroje a obřadní masky na výstavě Národního muzea „Tradiční zvyky v České
republice“, USA, Z. Bauerová – představení publikace Proti času, Konzervovanie-reštaurovanie
v Československu 1918–1971; 14.12.2015, Praha, SUŠTŘ a VOŠTŘ + Rothmayerova vila (Muzeum
hlavního města Prahy) – P. Czumalová – Krajkářská činnost a působení paní Boženy R. H. na
školském ústavu; prohlídka depozitářů VOŠTŘ a SUŠTŘ – Díla realizovaná podle návrhu Boženy
Rothmayerové Hornekové, L. Kaprasová – život a dílo Boženy Rothmyerové Hornekové,
L. Radoňová – představení děl realizovaných Boženou Rothmaeyrovou Hornekovou ve sbírkách
MMP, M. Szadkowska – Komentovaná prohlídka Rothmayerovy vily, E. Uchalová – Projekt
Civilisovaná žena. Pracovní skupina spolupracovala s Komisí etnografickou, z nichž některé členky
jsou v redakční radě sborníku Textil v muzeu.

Komise muzeologická

Předseda komise: PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě – FF, Katedra
etnologie a muzeologie), datum volby: 2.2.2016
Členové výboru komise: Mgr. Petr Nekuža (Technické muzeum v Brně, I. místopředseda), Mgr.
Žaneta Marešová (Muzeum Škoda Auto Mladá Boleslav, II. místopředsedkyně), Mgr. Václav Rutar
(Národní technické muzeum), Mgr. Pavel Holman (oddělení muzeologie, FF MU Brno), datum volby:
10.1.2013
Počet členů komise: 25 institucí (39 zástupců), 6 individuální členové, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2015:
29.4.2015, Brno – 6. zasedání výboru, na kterém se řešila příprava plenárního zasedání v NTM.
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4.6.2015, Praha – plenární zasedání v Národním technickém muzeu, zpráva o projektech komise:
muzeologický seminář v Hodoníně, seminář Akcese a deakcese v ŽMP dne 30.6.2014, sborník
z toho semináře. Přítomní byli seznámeni s jednáními senátu, byli projednáni případní kandidáti na
členy exekutivy a jejich případná podpora ze strany komise. Předseda komise informoval, že byl
vyzván ke spolu garantování mezinárodního semináře Komunikácia v dějinách ludskej spoločnosti,
který pořádá Poštové múzeum v Banské Bystrici dne 29. 9. 2015. Členové komise byli informováni
o připomínkách k materiálům Státní koncepce kultury a Koncepce rozvoje muzejnictví v České
republice. Závěr: PZ ukládá výboru provést aktualizaci členské základny a ukládá výboru neaktivní
členy, zejména řádné členy bez zástupce v komisi, upozornit na tuto skutečnost a možné následky
(vyškrtnutí ze seznamu členů komise).
30.9.2015 – 7. zasedání výboru Muzeologické komise AMG, nominace pro sněm AMG: Mgr. Ondřej
Dostál, Ph.D. (Mendelovo muzeum v Brně, předseda AMG), PhDr. Dana Veselská, Ph.D. (Židovské
muzeum v Praze – předsedkyně revizní komise), Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum
v Hodoníně, místopředsedkyně AMG).
25.11.2015, Brno – 8. zasedání výboru Muk (restaurace Ačko), přijetí nových členů : Lenka Šimo,
Silvie Vymyslická, Jan Ježorek, příprava PZ a DF 2.2.2016.
Konferenční činnost orgánu AMG:
4.6.2015, Praha – diskusní fórum Muzeologie 2015 v NTM, předseda komise představil nová čísla
časopisů Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Pamiatky a múzeum, učebnici Základy muzejní
pedagogiky (MZM–MCMP) a dvousvazkovou monografii Petry Šobáňové Muzejní expozice jako
edukační médium, představen byl časopis Museologica Brunensia a vydavatelská politika v rámci
tohoto časopisu. Přítomní se shodli, že vydávání tohoto odborného časopisu by měla finančně
i jinak podporovat AMG. Členové byli informováni o rozvoji muzejnictví ve francouzském Lyonu,
o projektu překladu francouzského terminologického slovníku do češtiny, garantuje TMB. Komise
vyjádřila všestrannou podporu tomuto projektu, o připravovaném zasedání ICOFOM v japonské
Tsukubě, semináři věnovanému Z. Z. Stránskému v Rio de Janeiru a o připracované konferenci
sibiřsko-pacifického sekce ICOFOM v Taipei, o připravovaných projektech vydání „sebraných spisů“
Z. Z. Stránského v němčině a francouzštině, o webových stránkách komise (AMG, webnode)
a představil nové katalogy expozic NTM, o zařazení TMB mezi instituce realizující pobyty studentů
v rámci programu Erasmus plus. Představen byl sborník ze semináře o akcesi a deakcesi.
25.-26.6.2015, Hodonín – muzeologický seminář na téma Muzejní profese a veřejnost. Potenciál
muzejních pracovníků „nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku. Účast: 50
akademiků, muzejníků a studentů z ČR a SR. Přednáškové bloky: výzkumy k muzejním profesím,
příklady regulí a metodik, kazuistika. Součástí semináře byl také závěrečný workshop Cože?
věnovaný metakomunikaci a závěrečná diskuse.

Komise muzejních historiků

Předseda komise: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, datum volby: 29.11.2006
Členové výboru komise: PhDr. Stanislav Slavík (místopředseda, Národní muzeum), Bc. Josef
Kremla (jednatel, České muzeum stříbra v Kutné Hoře), PhDr. Drahomíra Nováková (členka
výboru, Městské muzeum a knihovna Čáslav), Mgr. Václav Trantina (člen výboru, Hornické
muzeum Příbram – Památník Vojna), datum volby: 29.11.2006
Počet členů komise: 20 institucí (28 zástupců)
Zasedání v roce 2015:
4.–5.11.2015, Plzeň – výbor komise projednával realizaci konference „Muzeum a 2. světová
válka“ a další směry činnosti komise. Na jednání se výbor sešel v rámci XI. Sněmu AMG v Plzni.
Ediční činnost orgánu AMG:
V roce 2015 vyšla s podporou Komise muzejních historiků AMG publikace „Národ a Evropa
v českém myšlení“, hlavním vydavatelem byla Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Konferenční činnost orgánu AMG:
V roce 2015 Komise muzejních historiků AMG spolupořádala konferenci „Muzeum a 2. světová
válka“, která se konala v Ústí nad Labem ve dnech 1. a 2. října 2015 ve spolupráci s Muzeem
města Ústí nad Labem a s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,
s podporou společenské organizace „Kovčeg-Archa“. Konference se účastnilo 24 přihlášených
účastníků z Česka a jeden zástupce z Ruska. Komise se podílí na přípravě vydání přednesených
referátů tiskem.

Komise numismatiků

Předseda komise: PhDr. Luboš Polanský (Národní muzeum), datum volby: 11.10.2012
Členové výboru komise: PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Národní muzeum, tajemník), PhDr. Vlastimil
Novák, Ph.D. (Národní muzeum, místopředseda), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Muzeum východních
Čech v Hradci Králové), PhDr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum
volby: 11.10.2012
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Počet členů komise: 19 institucí (28 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2015:
8.6.2015, Mikulov – mezinárodní numismatický kongres v Taormině 2015 a budoucnost českých
numismatických konferencí.
Konferenční činnost orgánu AMG:
Vzhledem k „velkému“ konferenčnímu roku a nezažádání moravské sekce Numismatické komise o
podporu konference v roce 2015, pouze individuální podíl některých členů výboru AMG na
uspořádání Mezinárodní numismatické konference Peníze v proměnách času X. / Money in
Metamorphosis of Time X. / Geld im Wandel der Zeit X. 8.–11.6.2015 v Mikulově.
Další činnost orgánu AMG:
20.–25.9.2015, Taormína, Sicílie – Individuální účast všech členů výboru na XV. mezinárodním
numismatickém kongresu v Taormině na Sicílii, který se koná pravidelně jednou za šest let.

Komise pro bezpečnost v muzeích

Předseda komise: Ing. Pavel Jirásek (individuální člen AMG), datum volby: 23.11.2015
Členové výboru komise: Ing. Pavel Jirásek, Ing. Martin Mrázek, PhD (Technické muzeum v Brně),
Ing. Rudolf Pohl (Národní muzeum) – do konce roku 2015
Počet členů komise: 14 institucí (14 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2015:
23.11.2015, Kutná Hora – zasedání komise, volba předsednictva
Konferenční činnost orgánu AMG:
23.–24.11.2015, Kutná Hora – Česko-norský seminář na téma Požární ochrana kulturních
památek a konzervátorské – restaurátorské postupy pro dlouhodobé uchování kulturního dědictví.
Přednášejícími byli zástupci Generálního sboru HZS ČR a zástupci Požárního sboru Røros kommune.
Seminář moderoval Pavel Jirásek. Rozbor požáru státního zámku Zahrádky ve své přednášce
podrobně uvedl pplk. Ing. Vladimír Machander (Generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru). Dále byly prezentovány poznatky a zkušenosti z Požáru státního hradu Pernštějna (kpt.
Ing. Lukáš Hřebačka (Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru). S novými výsledky
vyšetřování Požáru horské chaty Libušín na Poustevnách seznámil ve své přednášce plk. Ing.
Zdeněk Otrusina, (HZS Zlínského kraje). Norskou stranu reprezentovali Bjørn Ivar Sevatdal a Roar
Dahlen, vedoucí pracovníci Požárního sboru Røros kommune s přednáškou o Požárním zabezpečení
historické části města a muzea těžby mědi (Památka UNESCO). Součástí semináře byla exkurze na
staveniště rekonstruovaného kostela sv. Jakuba, návštěva nové hasičské zbrojnice v Čáslavi
a předních památek města Kutná Hora.
Další činnost orgánu AMG:
Příprava projektu TMB „Kabinet bezpečnosti“ – průběžně od 9/15 (Mrázek, Jirásek)

Komise pro lidové stavitelství

Předseda komise: PhDr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
Členové výboru komise: Mgr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech); PhDr. Radim
Urbánek (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)
Počet členů komise: 12 institucí (14 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2015:
Komise se v roce 2015 nesešla.

Komise pro militaria

Předseda komise: PhDr. Ladislav Čepička (Regionální muzeum a galerie Křivoklátska)
Členové výboru komise: Vlastimil Schildberger (místopředseda, Moravské zemské muzeum); Mgr.
Petr Obšusta (tajemník, Muzeum Vysočiny v Třebíči)
Počet členů komise: 8 institucí (8 zástupců)
Zasedání v roce 2015:
Komise se v roce 2015 nesešla.

Komise pro muzejní management

Předsedkyně komise: PhDr. Helena Koenigsmarková (Uměleckoprůmyslové museum v Praze),
datum volby: 24.11.2011
Členové výboru komise: PhDr. Hana Dvořáková (místopředsedkyně, Moravské zemské muzeum),
PhDr. Zuzana Strnadová (Muzeum hlavního města Prahy), PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum
a galerie v Jičíně), PhDr. Lucie Zadražilová (tajemnice, Uměleckoprůmyslové museum v Praze),
datum volby: 24.11.2011
Počet členů komise: 27 institucí (32 zástupců), 4 individuální členové
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Zasedání v roce 2015:
1.12.2015, Hradec Králové – seminář na téma Menší muzea a jejich cílové skupiny; způsoby
prezentace a propagace se konal v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Konferenční činnost orgánu AMG:
1.12.2015, Hradec Králové – seminář na téma Menší muzea a jejich cílové skupiny; způsoby
prezentace a propagace se konal v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Na semináři
vystoupila PhDr. Romana Habartová s příspěvkem Malá muzea a jejich role v regionu a Mgr. Silvie
Dušková s příspěvkem nazvaným Malá muzea, občanské spolky a jejich vzájemná spolupráce. Poté
následovala diskuze.

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku

Předsedkyně komise: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. (Muzeum Komenského v Přerově, p. o.),
datum volby: 18.11.2013
Členové výboru komise: Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (FF MU, Ústav archeologie a muzeologie –
oddělení muzeologie, 1. místopředsedkyně od 23.11.2015), Mgr. Silvie Čermáková (Muzeum
Vysočiny Jihlava, správce webových stránek); změny v roce 2015: Mgr. Klára Smolíková, (,
individuální členka AMG, místopředsedkyně komise – rezignace 13.8.2015), Mgr. Pavel Holman (FF
MU, Ústav archeologie a muzeologie – oddělení muzeologie, tajemník komise – rezignace
18.8.2015), Mgr. Jitka Králová (Regionální muzeum Mělník, členka výboru od 5.10.2015, od
23.11.2015 tajemnice), Mgr. Tomáš Drobný (Metodické centrum muzejní pedagogiky v Brně, člen
výboru od 5.10.2015, 2. místopředseda od 23.11.2015), datum volby: 18.11.2013
Počet členů komise: 43 institucí (62 zástupců), 6 individuálních členů
Zasedání v roce 2015:
9.2.2015, Brno – vymezení vztahu a nastavení spolupráce mezi muzejně-pedagogickými
profesionály a pracovníky v první linii, příprava prvního meziprofesního setkání, podoba kolokvia.
28.4.2015, Plzeň – příprava dalších dvou setkání v první linii, diskuse o obsahu a cílech
navrhovaného projektu pro rok 2016, oslovení galerijních edukátorů ke společné odborné diskusi.
15.6.2015, Jihlava – diskuse o efektivních způsobech průvodcovské činnosti, otázky možné
paralely s muzejní edukací, kolokvium.
25.6.2015, Hodonín – diskuse o významu nepedagogických pracovníků při prezentaci a edukaci
sbírek, pracovní schůzka s partnery ze Slovenska (Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v
múzeách Zväzu múzeí na Slovensku), návrhy možné spolupráce s ICOM, příprava plzeňského
kolokvia.
5.–6.10.2015, Plzeň – plenární zasedání, členská základna, doplňovací volby do výboru komise
(2 členové), informace o Muzeoedu, nabídka přednášek zahraničních lektorů na odd. muzeologie
v Brně, prezentace iniciativ k obnovení činnosti České sekce INSEA, druhý den – návrhy na
rozdělení funkcí ve výboru (místopředseda, tajemník).
23.11.2015, Brno – plánování další činnosti komise pod vedením výboru doplněného o nové
členy, schválení funkcí ve výboru, projednání návrhů na změny ve strategiích výboru a v jednacím
řádu, informace o vznikajícím materiálu pro MK ČR (viz výběr projektů v rámci grantové politiky
státu).
Ediční činnost orgánu AMG v roce 2015:
JAGOŠOVÁ, L. (ed.) V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Výstupy
kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR (metodický materiál). Brno:
Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, FF MU Brno, 2015.
Dostupné na webových stránkách fakulty.
JAGOŠOVÁ, L. Záměry a výstupy kolokvia V první linii... : inovativní přístupy v průvodcovské a
lektorské činnosti. Museologica Brunensia, 2015, roč. 4, č. 1, s. 35-36. ISSN 1805-4722 (print),
ISSN 2464-5362 (online). Dostupné na webových stránkách fakulty.
TOMEŠKOVÁ, K. V první linii. In: Kultura, umění a výchova, 2015, 3(1), [cit. 2015-03-26]. ISSN
2336-1824.
KULHAVÁ, Z. a K. TOMEŠKOVÁ. V první linii... potřetí. Komunikace se zákazníkem aneb Co může
ovlivnit každý z nás. In: Věstník AMG. Praha, 5/2015, s. 25, ISSN 1213-2152. Dostupné na
webových stránkách AMG.
KULHAVÁ, Z. Komunikace se zákazníkem aneb Co může ovlivnit každý z nás. Metodika pro
účastníky semináře. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015.
TOMEŠKOVÁ, K. Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší
republiky. Kultura, umění a výchova, 2015, 3 (2), [cit. 2015-11-02]. ISSN 2336-1824.
TOMEŠKOVÁ, K. Za inspirací do Plzně. Kolokvium muzejních edukátorů. In: Věstník AMG. Praha,
6/2015, s 27, ISSN 1213-2152. Dostupné na webových stránkách AMG.
TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Kolokvium 2015. Různé cesty, stejné cíle. Vhodné strategie a účinné
metody zpřístupnění muzejního a galerijního obsahu. In: Múzeum. 2016, roč. LXII, č. 1, s. 68–69.
ISSN 0027-5263.
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ŠOBÁŇOVÁ, P. Význam exponátů s přihlédnutím k jejich zvláštní vzdělávací roli – podpora
edukačně účinných aktivit v českých muzeích. Teoretické podklady. Olomouc: Katedra výtvarné
výchovy, PdF UP v Olomouci, 2015.
Konferenční činnost orgánu AMG:
4.–6.10.2015, Plzeň – muzejně-pedagogický projekt 2015: Kolokvium 2015, Různé cesty, stejné
cíle (Vhodné strategie a účinné metody zpřístupnění muzejního a galerijního obsahu), Západočeské
muzeum v Plzni. O akci byl velký zájem, účastníků se sešlo na 90, program kolokvia se nesl v
neformální atmosféře, rozebíraly se tradiční, ale především inovativní způsoby zprostředkování
historie a umění. Vedle vystoupení praktiků a zhlédnutí názorných ukázek přišla na řadu prezentace
příspěvků našich oborových teoretiků. Významnou snahou bylo inspirování edukátorů „geniem loci“
EHMK 2015 a dát jim příležitost pohovořit o významu kultury v současném světě. Během kolokvia
se také uskutečnilo plenární zasedání komise, včetně doplňujících voleb do výboru. V neposlední
řadě proběhl neméně významný blok programu věnovaný společné diskusi mezi muzejníky a
galeristy se zaměřením na problematiku vymezení zvláštního významu využívání substitutů při
edukaci (výzva ke vzniku teoretických materiálu pro MK ČR).
9.–10.2.2015, Brno – V první linii... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti –
dvoudenní setkání pracovníků prvního styku s veřejností a muzejně-pedagogických praktiků, FFMU
v Brně.
15.6.2015, Jihlava – V první linii II... Spolu a společně – vzdělávací seminář pro pracovníky
prvního styku s veřejností a muzejně-pedagogické praktiky, Muzeum Vysočiny Jihlava.
7.9.2015, Hradec Králové – V první linii III… Komunikace se zákazníkem aneb Co může ovlivnit
každý z nás – vzdělávací seminář pro pracovníky prvního styku s veřejností a muzejněpedagogické praktiky, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Další činnost orgánu AMG:
Někteří členové komise se podílejí jako vyučující na kurzu Základy muzejní pedagogiky, který
pořádá Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně
a Nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví, který pořádá AMG.
Někteří členové působí interně, případně i externě na českých akademických pracovištích (FF MU
v Brně, PdF MU v Brně, PdF UP v Olomouci, PdF JČU v Českých Budějovicích) a metodických
centrech pro oblast muzejní pedagogiky a prezentace (Metodické centrum muzejní pedagogiky,
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví). Zde se také významným způsobem podílejí na
odborné publikační činnosti a aktivně participují na výzkumu z oblasti muzejní pedagogiky.

Komise regionální historie Moravy a Slezska

Předseda komise: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum volby: 11.10.2013
Členové výboru komise: PhDr. Blanka Rašticová (místopředsedkyně, Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti), PhDr. Naďa Urbánková (Technické muzeum Brno), Mgr. Ilona Pavelková
(Muzeum Těšínska), Mgr. Jarmila Klímová (Muzeum Komenského v Přerově), PhDr. Miroslava
Kvášová (Muzeum Vysočiny Pelhřimov), Mgr. Miroslava Štýbrová (Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně), datum volby: 11.10.2013
Počet členů komise: 43 institucí (100 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2015:
5.5.2015, Brno – I. Jarní zasedání v Technickém muzeum v Brně, program jednání: aktuální
informace z orgánů AMG, příprava dvoudenního semináře v Novém Jičíně (Archivy a muzea –
problematika archivního zákona ve vztahu k muzejním sbírkám atd.; Druhá světová válka –
pomníky a památníky 2. odboje), náměty na podzimní seminář roku 2016, workshop na téma „Co nás
trápí, s čím potřebujeme poradit“, různé (vč. projednání přihlášek nových členů a návrhu kandidátky na
místopředsedkyni AMG), prohlídka expozic a výstav.
14.–15. 10. 2015, Třebíč – II. Podzimní zasedání v rámci odborného semináře pořádaného v Muzeu
Vysočiny v Třebíči, program: aktuální informace z orgánů AMG, návrh plánu činnosti komise, návrh
Senátu AMG na udělení čestného členství PhDr. L. Benešovi, projednání přihlášek nových členů
komise, diskuze a různé.
Konferenční činnost orgánu AMG:
14.–15. 10. 2015, Třebíč – odborný seminář pořádaný v Muzeu Vysočiny v Třebíči, program byl
rozdělen do dvou tematických bloků, první byl zaměřen na problematiku předmětů archivní povahy
v muzejních sbírkách, druhá část se věnovala tématu Druhá světová válka – pomníky a památníky 2.
odboje.

Komise zoologů

Předseda komise: RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Prácheňské muzeum v Písku), datum volby:
17.9.2014
Členové výboru komise: Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně), Mgr. Pavlína Peřinková
(Muzeum Vysočiny Třebíč), datum poslední volby: 17.9.2014
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Počet členů komise: 34 institucí (49 zástupců)
Zasedání v roce 2015:
16.–18.9.2015, Písecké hory, Písek – chata Živec, zprávy z AMG, nové členské registrace, plán
na rok 2016 a výhled na 2017, plánované expedice členů.
Konferenční činnost orgánu AMG:
16.–18.9.2015, Písecké hory, Písek – společný seminář komise zoologů AMG a zoologů SOP
v Přírodním parku Písecké hory (chata Živec). Program: plenární zasedání komise, 14 odborných
referátů, prohlídka a beseda v expozici Chráněná území Písecka a Ryby a rybářství v Prácheňském
muzeu v Písku, 1 celodenní exkurze po Přírodním parku Písecké hory a blízkých PR Písecka a 1
půldenní exkurze v NPR Řežabinec, Řežabinecké tůně.

Další členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím

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

Revizní komise AMG

Do XI. Sněmu AMG (4. listopadu 2015):
Předsedkyně komise: PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Členky komise: PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur), Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále)
Po XI. Sněmu AMG (5. listopadu 2015):
Předsedkyně komise: PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Členky komise: PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur), Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále)

C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG
v roce 2015
Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků

Předseda kolegia: Mgr. Milan Horký (Muzeum Boženy Němcové v České Skalici), datum poslední
volby: 23.11.2004
Zasedání v roce 2015:
Kolegium se v roce 2015 nesešlo.

Kolegium muzeí královských měst

Předsedkyně kolegia: RNDr. Miroslava Šandová (Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, p.
o.), datum poslední volby: 19.11.2012
Mgr. Magdalena Elznicová-Mikesková (Muzeum T. G. M. Rakovník), Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné
muzeum ve Slaném), datum poslední volby: 2014
Zasedání v roce 2015:
4.–5.11.2015, Plzeň – další směry činnosti Kolegia v období po XI. Sněmu AMG, plán jednání v r.
2016
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Další činnost orgánu AMG:
Vzájemná průběžná výměna informací o činnosti muzeí.

Kolegium jihočeských muzeí

Dne 13.3.2008 bylo na schůzce Jihočeské krajské sekce v Jihočeském muzeum v Českých
Budějovicích rozhodnuto, že kolegium bude pokračovat ve své činnosti.

Kolegium jihomoravských muzeí

Předseda kolegia: Ing. Jaroslav Martínek (Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.)
Zasedání v roce 2015:
Zasedání kolegia se v roce 2015 neuskutečnilo.

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Předseda kolegia: Petr Pech

Kolegium muzeí Prácheňska

Předsedkyně kolegia: Jitka Velková (Městské muzeum a galerie Vodňany), datum poslední volby:
16.12.2008
Členové výboru: Ing. Ludmila Koštová (Muzeum středního Pootaví Strakonice), PhDr. Jiří Prášek
(Prácheňské muzeum v Písku), Mgr. Hana Smetanová (Městské muzeum Horažďovice), Karel
Skalický (Městské muzeum Volyně), Vladimír Šindelář (Milevské muzeum), MgA. Ing. Bronislava
Winklerová (Centrum vzdělávání a kultury Blatná), datum poslední volby: 16.12.2008
Zasedání v roce 2015:
Zasedání kolegia se v roce 2015 neuskutečnilo.

Kolegium pobeskydských muzeí

Předseda kolegia: PhDr. Ivo Otáhal (Muzeum Novojičínska, p. o.)

Kolegium šumavských muzeí

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

Kolegium galerií

Předsedkyně kolegia: PhDr. Alica Štefančíková (Galerie Benedikta Rejta v Lounech)

Kolegium okresních muzeí

Předseda kolegia: ---Členové výboru: Ing. Jaroslav Keller (Muzeum Těšínska), PhDr. Karel Pavelka (Muzeum regionu
Valašsko ve Vsetíně, p. o.)

Kolegium krajských muzeí

Předseda kolegia: Mgr. Jiří Křížek (Severočeské muzeum v Liberci, p. o.)

Kolegium muzeí nezřizovaných státem, územně-samosprávnými celky,
městy a obcemi

Předsedkyně kolegia: PhDr. Dana Veselská, Ph.D. (Židovské muzeum v Praze), datum poslední
volby: 30.9.2015
Členové výboru: Mgr. Ondřej Dostál, PhD. (Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity), PhDr.
Kateřina Ebelová, Ph.D. (Muzeum kávy Alchymista), Ing. Bc. Richard M. Sicha (Muzeum čs.
opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny")
Zasedání v roce 2015: Kolegium bylo ustaveno na zasedání konaném 30.9.2015 v Židovském
muzeu v Praze. Obsahem ustavujícího jednání bylo mimo jiné vymezení základních bodů činnosti
kolegia, volba předsedy a výboru kolegia a nastavení základních pravidel činnosti kolegia.
Ustavujícího jednání se zúčastnilo 12 muzeí, členských institucí AMG. Všichni zakládající členové
kolegia vlastní nebo spravují muzejní sbírku a vyvíjejí muzejní činnost.
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D. Hospodaření AMG v roce 2015

AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání (nezisková organizace). Jako
spolek je registrována ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze (spis. zn. L 487),
IČ 61383716, bankovní spojení: GE Money Bank Praha, č. ú. 2233905504/0600.

E. Členské příspěvky AMG v roce 2015

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

Výše příspěvků

Počet členů

Ideální výnos v Kč

I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

26 450,00 Kč

19

502 550,00 Kč

II. (26–70 zaměstnanců)

10 580,00 Kč

44

465 520,00 Kč

III. (11–25 zaměstnanců)

5 980,00 Kč

63

376 740,00 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců)

1 960,00 Kč

175

343 000,00 Kč

Individuální členové

400,00 Kč

110

44 000,00 Kč

Celkem

1 731 810,00 Kč

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2009 1 individuálního člena,
za rok 2014 1 řádného člena AMG, za rok 2015 3 individuálních členů a 1 řádného člena AMG
(k 31. prosinci 2015) v celkové výši 2.180,00 Kč.

F. Přehled hospodaření AMG v roce 2015

AMG hospodařila v roce 2015 s finančními prostředky v celkové výši 5 245 609,02 Kč.
Celkové náklady AMG byly k 31.12.2015 vykázány ve výši 5 244 276,79 Kč. Výsledek hospodaření
AMG byl k 31.12.2015 vykázán se ziskem ve výši 1 332,23 Kč.

Oblast výnosů

AMG hospodařila v roce 2015 s finančními prostředky v celkové výši 5 245 609,02 Kč.
Základ příjmů tvoří dle § 20 Stanov AMG členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace
z veřejných rozpočtů, případně i jiné příspěvky a dary právnických i fyzických osob. Senát AMG na
svém zasedání dne 27. května 2015 schválil návrh Plánu činnosti a rozpočtu AMG pro rok 2015
včetně výše podpory projektů Komisí AMG a členských muzeí. Předsedům komisí a garantům
předložených projektů byly zaslány pokyny k vyúčtování příspěvků s vymezením povinností, které
s účelovým použitím finančních prostředků souvisí. V roce 2015 byla AMG příjemcem dotací od
Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Plzeňského kraje a Statutárního města
Plzeň v celkové výši 2 795 000 Kč. V roce 2015 byla AMG příjemcem také daru od Obecního domu,
a. s. – na základě darovací smlouvy ve výši 26 460 Kč (obsahující hmotné dary pro laureáty Cen
Gloria musaealis 2014, které byly předání na slavnostním vyhlášení dne 14. května 2015 ve
Smetanově síni Obecního domu v Praze).
MK ČR poskytlo AMG grant z prostředků určených na projekty zaměřené na činnost spolků
a organizací s mezinárodním prvkem, podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií, a to ve dvou okruzích: 1) Prezentace, popularizace a ochrana movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií; 2) Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru
muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu
movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum
a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem. AMG získala na projekt „Propagace
a popularizace muzejnictví. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, mediální kampaně
a internetové publikování." dotaci ve výši 600 000 Kč; na projekt „Zajišťování informačního servisu
a komunikace v oboru muzejnictví prostřednictvím celorepublikových seminářů a konferencí.
Vzdělávání muzejních pracovníků, ediční aktivity a tvorba oborových databází. Muzejní statistika –
Benchmarking, standardy." dotaci ve výši 1 275 000 Kč. Dle Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.,
o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury (ustanovení § 19 odst. 2) získala
AMG dotaci od MK ČR ve výši 50 000 Kč na grafické zpracování a výrobu tiskovin v rámci XIII.
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ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis‒ vyhlášení Cen Gloria musaealis 201 4. V roce
2015 získala AMG ještě mimořádnou dotaci ve výši 500 000 Kč z prostředků MK ČR určených na
projekty zaměřené na činnost spolků a organizací s mezinárodním prvkem, podporující kulturní
aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, a to v okruhu „Prezentace,
popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií“ na projekt „Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis ‒ příprava a realizace slavnostního předávání Cen Gloria musaealis 2014.“
Magistrát hlavního města Prahy poskytl AMG grant ve výši 200 000 Kč na projekt „Pražská
muzejní noc 2015“. Na projekt „Mezinárodní konference The Network of European Museum
Organisations (NEMO), Plzeň 2015“ získala AMG účelovou dotaci ve výši 100 000 Kč od Plzeňského
kraje. Projekt byl podpořen také Statutárním městem Plzeň ve výši 50 000 Kč. Od města Plzně
získala AMG v rámci dotačního titulu na podporu uměleckých a kulturních projektů v souvislosti
s titulem Plzeň – Evropské hlavní město kultury ještě grant ve výši 20 000 Kč na projekt s názvem
„Evropské přesahy muzejní edukace Plzeň 2015“.
Příjmy
Příjmy nedaňové
Účet č.

662

Úroky
Kreditní úroky – banka

244,57 Kč

Celkem úroky
Účet č.

682

244,57 Kč
Přijaté příspěvky (dary)
Dary – Gloria musaealis

26 460,00 Kč

Celkem přijaté příspěvky (dary)
Účet č.

684

26 460,00 Kč

Přijaté příspěvky
Členské příspěvky AMG

1 699 130,00 Kč

Členské příspěvky ČKMŠ

25 000,00 Kč

Celkem přijaté příspěvky
Účet č.

690

1 724 130,00 Kč

Přijaté granty a dotace
Dotace MK ČR – Propagace

600 000,00 Kč

Dotace MK ČR – Informační servis

1 275 000,00 Kč

Dotace MK ČR – Gloria musaealis

550 000,00 Kč

Magistrát Hl. m. Prahy

200 000,00 Kč

Město Plzeň

70 000,00 Kč

Plzeňský kraj

100 000,00 Kč

Celkem přijaté granty a dotace

2 795 000,00 Kč

Příjmy daňové
Účet č.

602

Tržby z prodeje služeb
Prodej publikací

18 421,00 Kč

Služby (reklama)

19 000,00 Kč

Propagace Pražská muzejní noc

134 861,00 Kč

Propagace Gloria musaealis

53 679,10 Kč

Služby XI. Sněm AMG

74 000,00 Kč

Služby NEMO

158 208,85 Kč

Soutěžní poplatky Gloria musaealis

61 600,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky – kursovné

72 000,00 Kč

Účastnické poplatky – E.C.C.O.

18 000,00 Kč

Účastnické poplatky – XI. Sněm AMG

45 200,00 Kč

Účastnické poplatky – Ztráty a nálezy

21 600,00 Kč

Účastnické poplatky – NEMO

23 169,50 Kč

Celkem služby
Účet č.
649

699 739,45 Kč

Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy – přeplatky z faktur
Celkem jiné ostatní výnosy
Příjmy celkem

35,00 Kč
35,00 Kč
5 245 609,02 Kč
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Oblast nákladů
Celkové náklady AMG byly k 31.12.2015 vykázány ve výši 5 244 276,79 Kč.
Výdaje

Účet č. 501

Celkem

AMG

MK ČR

131 210,81 Kč

76 937,41 Kč

54 273,40 Kč

18 867,65 Kč

8 020,65 Kč

10 847,00 Kč
1 225,00 Kč

Spotřeba materiálu

Gloria musaealis
Škola muzejní propedeutiky
Semináře Komisí AMG, Ediční činnost, jednání Orgánů AMG

11 947,00 Kč

10 722,00 Kč

Sněm AMG

151 604,01 Kč

151 604,01 Kč

- Kč

Konference NEMO 2015

216 071,33 Kč

135 243,95 Kč

80 827,38 Kč

Seminář Ztráty a nálezy

7 500,00 Kč

7 500,00 Kč

- Kč

Provozní náklady AMG – Spotřební materiál, Hardware

3 108,00 Kč

3 108,00 Kč

- Kč

540 308,80 Kč

393 136,02 Kč

147 172,78 Kč

Provozní náklady AMG – Energie

20 810,00 Kč

20 810,00 Kč

- Kč

Celkem spotřeba energie

20 810,00 Kč

20 810,00 Kč

- Kč

Gloria musaealis

1 986,00 Kč

- Kč

1 986,00 Kč

Festival muzejních nocí

1 351,00 Kč

- Kč

1 351,00 Kč

Konference NEMO 2015

1 910,00 Kč

- Kč

1 910,00 Kč

750,00 Kč

750,00 Kč

- Kč

5 997,00 Kč

750,00 Kč

5 247,00 Kč

Celkem spotřeba materiálu
Účet č. 502

Účet č. 512

Spotřeba energie

Cestovné zaměstnanců AMG

Jednání Orgánů AMG, účast na konferencích
Celkem cestovné
Účet č. 518

Ostatní služby

Muzejní statistika

896,00 Kč

- Kč

896,00 Kč

Gloria musaealis

978 313,19 Kč

81 217,89 Kč

897 095,30 Kč

Festival muzejních nocí, Pražská muzejní noc

289 444,57 Kč

268 616,17 Kč

20 828,40 Kč

Server muzeí a galerií ČR

148 406,50 Kč

- Kč

148 406,50 Kč

Server muzeí a galerií ČR – nájem domén a prostoru

20 179,40 Kč

- Kč

20 179,40 Kč

Škola muzejní propedeutiky

20 773,47 Kč

3 433,47 Kč

17 340,00 Kč

Ediční činnost, Oborové databáze, účast na konferencích

336 665,30 Kč

53 130,78 Kč

283 534,52 Kč

Věstník AMG – tisk

251 010,00 Kč

- Kč

251 010,00 Kč

72 949,00 Kč

- Kč

72 949,00 Kč

161 216,00 Kč

- Kč

161 216,00 Kč

Věstník AMG – distribuce, poštovné, logistika
Semináře a konference Komisí AMG
Sněm AMG
Konference NEMO 2015

86 514,99 Kč

86 514,99 Kč

- Kč

493 400,22 Kč

199 095,12 Kč

294 305,10 Kč

Provozní náklady AMG – Cestovné

19 450,50 Kč

19 450,50 Kč

- Kč

Provozní náklady AMG – Nájemné

176 122,70 Kč

176 122,70 Kč

- Kč

26 459,00 Kč

26 459,00 Kč

- Kč

1 547,00 Kč

1 547,00 Kč

- Kč

Provozní náklady AMG – Telefon

28 065,56 Kč

28 065,56 Kč

- Kč

Provozní náklady AMG – Služby účetnictví

87 120,00 Kč

87 120,00 Kč

- Kč

Provozní náklady AMG – Služby IT

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

- Kč

Provozní náklady AMG – Svoz odpadu, pojištění kanceláře
Provozní náklady AMG – Poštovné

Provozní náklady AMG – Osobní náklady

1 270,70 Kč

1 270,70 Kč

- Kč

3 235 804,10 Kč

1 068 043,88 Kč

2 167 760,22 Kč

5 880,00 Kč

- Kč

5 880,00 Kč

Festival muzejních nocí, Pražská muzejní noc

59 480,00 Kč

59 480,00 Kč

- Kč

Škola muzejní propedeutiky

54 500,00 Kč

- Kč

54 500,00 Kč

Celkem ostatní služby
Účet č. 521

Mzdové náklady a OON

Gloria musaealis
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Ediční činnost, aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR

13 300,00 Kč

7 800,00 Kč

5 500,00 Kč

5 000,00 Kč

- Kč

5 000,00 Kč

Seminář Ztráty a nálezy

17 524,00 Kč

17 524,00 Kč

- Kč

Seminář Evropské přesahy muzejní edukace 2015

11 572,00 Kč

11 572,00 Kč

- Kč

Konference NEMO 2015

33 940,00 Kč

- Kč

33 940,00 Kč

Semináře a činnost Komisí AMG

Osobní náklady AMG – Zaměstnanci AMG

885 447,00 Kč

885 447,00 Kč

- Kč

1 086 643,00 Kč

981 823,00 Kč

104 820,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci

302 314,00 Kč

302 314,00 Kč

- Kč

Celkem zákonné sociální pojištění

302 314,00 Kč

302 314,00 Kč

- Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci, pojištění odpovědnosti

12 875,00 Kč

12 875,00 Kč

- Kč

Celkem zákonné sociální náklady

12 875,00 Kč

12 875,00 Kč

- Kč

2 600,00 Kč

2 600,00 Kč

- Kč

800,00 Kč

800,00 Kč

- Kč

3 400,00 Kč

3 400,00 Kč

- Kč

377,33 Kč

377,33 Kč

- Kč

377,33 Kč

377,33 Kč

- Kč

Ocenění pro laureáty Ceny Gloria musaealis 2014

26 460,00 Kč

26 460,00 Kč

- Kč

Celkem provozní náklady

26 460,00 Kč

26 460,00 Kč

- Kč

Účet č. 568
Ostatní finanční náklady
Provozní náklady AMG ‒ Poplatky za vedení účtu

9 241,10 Kč

9 241,10 Kč

- Kč

Celkem ostatní finanční náklady

9 241,10 Kč

9 241,10 Kč

- Kč

Celkem mzdové náklady
Účet č. 524

Účet č. 527

Účet č. 538

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Poplatky

Festival muzejních nocí – Pražská muzejní noc
Provozní náklady AMG – Různé
Celkem poplatky
Účet č. 545
Kursový rozdíl

Kursové ztráty

Celkem kursové ztráty
Účet č. 546

Účet č. 591

Dary

Daň z příjmů

Daň z úroků

46,46 Kč

46,46 Kč

- Kč

Celkem daň z příjmů

46,46 Kč

46,46 Kč

- Kč

5 244 276,79 Kč

2 819 276,79 Kč

2 425 000,00 Kč

Výdaje celkem

Výsledek hospodaření AMG byl k 31.12.2015 vykázán se ziskem ve výši 1 332,23 Kč.
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Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2015
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 20. dubna 2016
Stav pokladny k 1.1.2015
Stav valutové pokladny k 1.1.2015
Stav bankovních účtů ke dni 1.1.2015

18.608,00 Kč
166,85 €
1.358.048,51 Kč

Stav pokladny k 31.12.2015
Stav valutové pokladny k 31.12.2015
Stav bankovních účtů ke dni 31.12.2015

29.822,00 Kč
565,19 €
1.264.200,64 Kč

Stav pokladny k 20.4.2016
Stav valutové pokladny k 20.4.2016
Stav bankovních účtů ke dni 20.4.2016

27.109,00 Kč
565,19 €
2.437.203,68 Kč

Limit pokladní hotovosti byl od 1. ledna 2014 nastaven na 40.000 Kč. V průběhu roku 2015 byl
překročen ve dnech 14. října – 31. prosince 2015. Při kontrole pohybu finančních prostředků
v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni 20. dubna 2016 s výpisem. Nebyly zjištěny
rozdíly.
Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
Datum

21.1.2015
2.2.2015
9.2.2015
3.3.2015
9.3.2015
9.3.2015
11.3.2015
14.3.2015
27.3.2015
3.4.2015
15.4.2015
20.4.2015
6.5.2015
18.5.2015
14.6.2015
17.6.2015
24.6.2015
8.7.2015
16.7.2015
21.7.2015
24.7.2015
20.8.2015
20.8.2015
7.9.2015
15.9.2015
23.9.2015
24.9.2015
30.9.2015
20.10.2015
27.10.2015
6.11.2015
19.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
14.12.2015
22.12.2015
23.12.2015
31.12.2015

Č. dokladu

215V/007
21511009/15
21501006/15
215V/017
21501017/15
21501263/15
215P/016
21511042/15
21511053/15
21501416/15
215V/044
21511071/15
215V/051
21511087/15
21501423/15
215V/080
21511121/15
21501424/15
215V/091
21511147/15
21501463/15
215V/102
215V/103
21511176/15
21501479/15
21501503/15
215P/039
21511184/15
215V/128
21501529/15
215P/001 EP
21511231/15
215V/167
21501540/15
21511269/15
215P/065
21501550/15
21511302/15
215V/003 EP

Text

kredit do služebního telefonu, tajemník GM
výjezd poroty GM
soutěžní poplatek GM
distribuce Věstníku AMG 1/2015 do zahraničí
Čl. příspěvek AMG za rok 2015, ZČM
Čl. příspěvek AMG za rok 2015, Muzeum Vysočiny H. Brod
prodej publikací AMG
Věstník AMG 1/2015 tisk
redesign Serveru muzeí a galerií ČR, 7 samostatných sekcí
Čl. příspěvek AMG za rok 2015, Muzeum čokolády
distribuce I. cirkulář Sněm AMG, Plzeň
grafický návrh GM 2014
desky ceremoniál GM 2014
pojištění podnikatelských rizik 2015
Městské muzeum a galerie Břeclav, prodej publikací AMG
DPP 37‒46/2015, Škola muzejní propedeutiky
spotová kampaň PMN 2015
Organizační zajištění PMN 2015
občerstvení výjezdní zasedání AMG a ČV ICOM
ubytování výjezdní zasedání AMG a ČV ICOM
Propagační služby PMN 2015
cestovné výjezd poroty GM 2015
distribuce publikací do muzeí
výroba sborníku Prevence rizik II
CEKUS Chotěboř, školné ŠMP
Muzeum techniky Sokolov, storno vydané faktury
prodej publikací AMG
vedení účetnictví 9/2015
kancelářské potřeby, tubusy na diplomy
Organizační zajištění NEMO 2015, realizace konference
účastnický poplatek NEMO 2015
XI. Sněm AMG občerstvení účastníků
distribuce výzva aktualizace Adresář muzeí a galerií ČR
Reklamní plnění konference NEMO 2015
pronájem prostor, ozvučení, služby XI. Sněm AMG
poplatek GM 2015
Mediální partnerství AMG a Ambit Media, vzájemný zápočet
Věstník AMG 6/2015 - distribuce
cestovné člena Exekutivy AMG, Dostál

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
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Částka

400,00 Kč
21.352,00 Kč
1.600,00 Kč
1.672,00 Kč
26.450,00 Kč
1.960,00 Kč
100,00 Kč
33.292,50 Kč
53.240,00 Kč
5.980,00 Kč
1.717,00 Kč
22.000,00 Kč
2.173,00 Kč
24.163,00 Kč
490,00 Kč
16.363,00 Kč
12.100,00 Kč
38.111,00 Kč
3.485,00 Kč
13.440,00 Kč
2.150,00 Kč
82,00 Kč
354,00 Kč
20.074,00 Kč
2.000,00 Kč
-5 880,00 Kč
750,00 Kč
7.260,00 Kč
1.680,00 Kč
78 675,00 Kč
650,00 Eur
102.199,00 Kč
3.000,00 Kč
27 083,85 Kč
78.953,00 Kč
1.600,00 Kč
40.000,00 Kč
12.670,00 Kč
60,00 Eur

Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Martin Čarek a Monika Benčová, provedla
inventarizaci majetku a zásob publikací ke dni 31. března 2016. Nebyly zjištěny rozdíly
a nedostatky mezi skutečným stavem a evidencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný
a nehmotný majetek v hodnotě 1.076.139,06 Kč.
Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků AMG
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2009 1 individuálního člena, za rok
2014 1 řádného člena AMG, za rok 2015 3 individuálních členů a 1 řádného člena AMG
(k 31. prosinci 2015) v celkové výši 2.180,00 Kč. Revizní komise AMG doporučuje vyzvat neplatiče
k úhradě, a pokud se jedná o chronické neplatiče, podat na jednání Senátu AMG návrh na jejich
vyloučení dle Stanov AMG.
Revizní komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování poskytnutých grantů a dotací AMG a shledala, že
je vyúčtování vedeno pečlivě a systematicky. Účetní doklady jsou vedeny přehledně, bez
formálních nedostatků.

Revizní komise AMG
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