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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rok 2017 nám přinesl především spoustu práce. Na poli legislativním zejména v souvislosti
s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb., která se mj. týká i účtování sbírek, a také nového nařízení
o ochraně osobních údajů. Je nutno zdůraznit slovo zejména, neboť tyto záležitosti muzea
momentálně trápí asi nejvíce. Jen dokreslují až nesmyslně se zvyšující administrativní zátěž činící
z muzejních pracovníků drahou úřední sílu a odvádějící je od odborné práce, za níž jsou naopak
placeni spíše mizerně. Dalším neuralgickým bodem s tím souvisejícím je dlouhodobé ekonomické
podfinancování oboru nutící muzea žádat účelové dotace a granty na aktivity, jež by měly být
hrazeny z běžného provozu a v důsledku byrokratickou zátěž muzejnictví dále navyšují.
Dlouhodobě velkým a dosud nedořešeným tématem je problematika registrace a akreditace
muzeí, muzejních standardů. Je to zároveň otázka koncepční spolupráce s MK ČR a RG ČR zejména
ohledně nastavení kritérií, což také souvisí s problematikou např. soukromých muzeí, Centrální
evidence sbírek a připravované novely zákona č. 122/2000 Sb.
V každém případě se stále více ukazuje nutnost řešení stavu oboru v rámci prostředí,
v němž muzea působí v širší spolupráci se zřizovateli, ať již přímo či prostřednictvím MK ČR,
Asociace krajů ČR či Svazu měst a obcí ČR, nebo ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů,
která se nám velmi osvědčuje.
AMG se v loňském roce musela vyrovnat se změnou v exekutivě, kdy vedle jednoho z členů
rezignoval z osobních důvodů i její předseda. Do Exekutivy AMG byl kooptován Ing. Richard
M. Sicha, předseda Pardubické krajské sekce AMG, a dle Stanov AMG stojí v čele našeho profesního
svazu do konání řádného Sněmu AMG jako statutární orgán I. místopředsedkyně AMG. Exekutiva je
plně funkční, kolegové vykonávají svou práci ve prospěch členské základny AMG zodpovědně
a obětavě.
Oproti předchozím poněkud pesimisticky vyznívajícím slovům je však třeba říci, že členové
AMG projevují úžasnou životaschopnost i v ne zrovna ideálních podmínkách. Můžeme to
každoročně pozorovat na zájmu o Školu muzejní propedeutiky, včetně nástavbového kurzu, na
zájmu o vzdělávací aktivity vůbec, na chodu odborných Komisí AMG a také během každého ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, jejímž prostřednictvím muzea ukazují výsledky své leckdy
dlouhodobé práce a na kvalitativně velmi vysoké úrovni. S potěšením můžeme konstatovat, že
úroveň projektů i jejich prezentace se každoročně zvyšuje a soutěž tak oboru muzejnictví
vystavuje čím dál sympatičtější vizitku.
Čeká nás XII. Sněm AMG, hostit jej bude ve dnech 28.–29. listopadu 2018 Muzeum města
Ústí nad Labem. Právě zde se rozhodne o dalším směřování AMG. Máme před sebou důležitý rok
i důležitá rozhodování a je třeba se zodpovědně zamyslet nad tím, jakou AMG chceme. Naše
organizace vznikla zdola, na základě potřeby institucí i osob činných v muzejnictví sdružovat se,
vyměňovat si zkušenosti a společně obhajovat své zájmy. Náš malý, permanentně podfinancovaný
obor, měl vždycky jednu poměrně podstatnou výhodu, a tou je soudržnost a kolegialita. Měli
bychom si na to před blížícím se Sněmem AMG vzpomenout a uvědomit si, že Asociace muzeí
a galerií České republiky, z. s., je jeho obrazem a vždycky bude jen taková, jakou si ji muzejníci
udělají, přesněji, jakou si ji uděláme my muzejníci.

Mgr. Irena Chovančíková
I. místopředsedkyně AMG
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1. Poslání a cíle AMG

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., (dále jen AMG) je dobrovolným,
samosprávným, nepolitickým svazem 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 stala spolkem,
zapsaným ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 487. AMG je
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“.
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.
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 AMG v roce 2017

V oblasti Koncepční činnosti se AMG a její orgány věnovaly několika oblastem, kde šlo
většinou o rozpracování úkolů, které byly předmětem zájmu již v letech předchozích. Vycházelo se
tak nejen z plánu činnosti AMG na rok 2017, ale také z hlavních linií činnosti, jež schválil XI. Sněm
AMG v Plzni.
Muzejní statistika a statistické sledování oboru muzejnictví jsou v rámci AMG řešeny
pracovní skupinou pro muzejní statistku, 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 jako každý rok
připravila aktualizovanou podobu Metodických vysvětlivek k ročnímu statistickému výkazu o muzeu
V-Kult za rok 2016 a 2017. Tento metodický materiál, pomáhající muzeím při vyplňování muzejní
statistiky, je publikován na webových stránkách AMG i NIPOS.
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V průběhu roku 2017 pokračovaly pravidelné schůzky zástupce AMG PhDr. Františka Šebka
s představiteli NIPOS kvůli úpravám dotazníku V-Kult a projektu Benchmarking muzeí, který prošel
v roce 2016 zásadními změnami. Novou podobu systému a jeho možnosti prezentoval na
mezinárodní konferenci Muzeum a změna V / The Museum and Change V v rámci příspěvku na
téma „Perspektivy datové základny muzejní statistiky – Benchmarking muzeí“ vedoucí oddělení
ICT – Útvaru informačních a komunikačních technologií Národního informačního a poradenského
střediska pro kulturu Mgr. Petr Macháček. Článek byl publikován ve sborníku z konference.
Projekt Benchmarking muzeí se může stát podkladem pro vytvoření výkonnostních
standardů, a tedy registraci a akreditaci českých muzeí. Vzhledem k tomu, že je to úkol zakotvený
v Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice pro období 2015–2020, hýbe otázka registrace
a akreditace současným českým muzejním prostředím. V roce 2017 pokračovala v rámci AMG
diskuze na téma „Definování souboru profesních a etických standardů a vznik národního
registračního systému muzeí a galerií v ČR“. V rámci AMG funguje pracovní skupina pro muzejní
standardy, která se pravidelně v průběhu roku 2017 scházela k řešení návrhu systému registrace
a akreditace muzeí (členové: PhDr. Zdeněk Kuchyňka, PhDr. Luděk Beneš, PhDr. František Šebek,
PhDr. Dana Veselská, Ph.D., Ing. Richard M. Sicha, Anna Komárková, BBus (Hons)). Výstupy
pracovní skupiny byly mj. prezentovány ve Věstníku AMG č. 1/2017 a č. 5/2017.
Zástupci AMG se účastnili pravidelných jednání Českého komitétu Modrého štítu (dále jen
ČKMŠ), které probíhaly v průběhu roku 2017 na Sekretariátu AMG. Jejich hlavním tématem byla
příprava semináře, který se uskutečnil dne 24. října 2017 v Národním archivu na téma „Krizové
plány v paměťových institucích v současných podmínkách“.
AMG v březnu 2017 vydala sborník příspěvků ČKMŠ na CD-ROM z konference uskutečněné
v roce 2014 na téma „Paměťové instituce a legislativa“.
Připravena byla k podpisu také novela smlouvy ČKMŠ vzhledem k novému statusu této
mezinárodní organizace. Novými členy ČKMŠ jsou Národní filmový archiv, Národní památkový
ústav a Archivní správa MV ČR. Podpis smlouvy všemi devíti signatáři zajišťuje AMG.
Dále bylo projednáno poskytnutí Kolečka záchranných prací a první pomoci slovenským
kolegům na základě licenční smlouvy. AMG uzavřela se Zväzem múzeí na Slovensku licenční
smlouvu, neboť ČKMŠ nemá vlastní právní subjektivitu.
Pracovní skupina AMG pro evidenci a digitalizaci sbírek se v roce 2017 nesešla, proto ani
nevyvíjela žádnou činnost. Tato skutečnost souvisela především s pracovním zaneprázdněním
a poté i s rezignací a odchodem jejího předsedy, resp. předsedy AMG Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D.
Nikdo z dalších členů této komise neprojevil zájem se jejího vedení ujmout a podnítit tak obnovení
jejích aktivit. V závěru roku 2017 byl do čela této pracovní skupiny jmenován nový člen Exekutivy
AMG Ing. Richard M. Sicha.
Člen Exekutivy AMG PhDr. Luděk Beneš se jako zástupce AMG účastnil zasedání odborného
výboru pro přípravu Národní platformy pro správu a evidenci sbírek (ELVIS), jež se konala ve
dnech 30. května 2017, 29. července 2017 a 9. listopadu 2017. Výbor se podílel na přípravě
odborných podkladů k podání žádosti o dotaci z programu IROP, kterou sestavil OM MK ČR
a Národní muzeum. Žádost byla podána dne 11. září 2017 a je nyní předmětem věcného
a odborného posuzování příslušných českých a poté evropských orgánů. Realizace projektu bude
probíhat v letech 2018−2021, v závislosti na udělení či neudělení příslušné dotace.

3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2017

Propagace a popularizace oboru muzejnictví prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis, Festivalu muzejních nocí a jeho Národního zahájení, Serveru muzeí a galerií ČR a skrze
speciální mediální kampaně patří mezi priority AMG.
V roce 2016 byla podepsána smlouva o mediální spolupráci mezi AMG a Institutem pro
památky a kulturu, o. p. s., o vzájemné spolupráci při propagaci činnosti muzeí a galerií v České
republice, při pořádání akcí pro laickou i odbornou veřejnost a při vzájemném předávání informací.
Internetový portál a časopis PROPAMÁTKY se stal mediálním partnerem slavnostního vyhlášení Cen
Gloria musaealis za rok 2016 a propagoval též XIII. ročník Festivalu muzejních nocí. Ten byl více
propagován také na portálu Kudyznudy.cz, který provozuje agentura CzechTourism.
V roce 2017 pokračovala spolupráce s partnery slavnostního vyhlášení výsledků Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis – s agenturou CzechTourism, Českým rozhlasem, Hlavním městem
Prahou, novým partnerem se pak stalo ČVUT. Soutěž je propagována na portálu Kudyznudy.cz, kde
byly vytvořeny speciální záložky i grafické prvky k propagaci výsledků všech uplynulých patnácti
ročníků.
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Festival muzejních nocí

Významnou mediální akcí oboru 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 významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá
svým rozsahem v Evropě obdoby. Na festival a jeho Národní zahájení, které navazují na
Mezinárodní den muzeí, reagují média velmi pozitivně. Festival má společné logo, které připojují
muzea ke svým propagačním materiálům. O tom, kde se jednotlivé Muzejní noci konají a jaký je
v rámci nich pro návštěvníky připraven program, informují společné internetové stránky na adrese
http://www.muzejninoc.cz.
Od čtvrtého ročníku Festival muzejních nocí oficiálně začíná Národním zahájením, které se
každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky. Na
této akci jsou prezentovány vedle muzeí a galerií v dané lokalitě i oceněné projekty v Národní
soutěži muzeí Gloria musaealis v příslušném soutěžním roce.
Na mnohých místech České republiky Festival muzejních nocí jako již zavedené a širokou
veřejností oblíbené události využívají k prezentaci kulturních akcí v rámci celého města či regionu.
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. Festival je důležitou součástí
propagace jednotlivých institucí na regionální úrovni a úspěšně přispívá k celorepublikové
popularizaci muzejního oboru a vytváření jeho pozitivního obrazu ze strany široké veřejnosti.
Ve dnech 19. května 2017 – 10. června 2017 se uskutečnil již XIII. ročník Festivalu
muzejních nocí. K projektu bylo zhotoveno společné logo, které bylo rozesláno do všech účastnících
se muzeí a galerií, a také bylo po celou dobu mediální kampaně k dispozici na webových stránkách
http://www.muzejninoc.cz. Zde byl zveřejněn přehled všech institucí, které se festivalu účastnily –
do jeho XIII. ročníku se přihlásilo celkem 552 institucí ze 178 měst. Festival navázal na
Mezinárodní den muzeí, který připadá na 18. května. Webové stránky FMN byly v průběhu
kampaně pravidelně aktualizovány a postupně již také připravovány pro ročník 2018.
V pořadí desáté Národní zahájení Festivalu muzejních nocí proběhlo v pátek 19. května
2017 v prostorách litoměřického hradu. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka a starosty města Litoměřice Ladislava Chlupáče. 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 v Betlémské kapli
v Praze ocenění v jubilejním XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016. Na oficiální
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2017 navázala od 17 hodin Litoměřická muzejní noc.
Festival vyvrcholil XIV. ročníkem Pražské muzejní noci, která se uskutečnila v sobotu
10. června 2017 a celý Festival muzejních nocí 2017 oficiálně uzavřela.
V roce 2017 již začaly přípravy na XIV. ročník festivalu a jeho Národní zahájení, které se
uskuteční v pátek 18. května 2018 v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem
a Statutárním městem Hradec Králové.
Propagace FMN byla zajištěna díky 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 FMN, který byl k dispozici na webu kampaně a distribuován v rámci
institucí i médií v Ústeckém kraji. O Festivalu muzejních nocí vyšel článek ve Věstníku AMG
č. 3/2017.

Muzea a 20. století

Tato mediální kampaň je vyhlašována AMG od roku 2005. 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 1. světové války“. Kampaň zaznamenala velký zájem ze strany muzejních institucí,
a proto bylo rozhodnuto o jejím pokračování po dobu probíhajících oslav, vážících se k výročím
1. světové války v letech 2014–2018.
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Kampaň vyvrcholí v roce 2018 v souvislosti s výročím 100 let od ukončení Velké války,
a zároveň připomene vznik ČSR v roce 1918. 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.
Web kampaně byl v roce 2017 průběžně aktualizován a rozšiřován o nové akce a přihlášené
instituce. Do muzeí byla rozeslána výzva k přihlašování se do kampaně spolu s výzvou k zapojení
se do Festivalu muzejních nocí. Do kampaně se zatím přihlásilo 140 institucí se 215 projekty
a průběžně se hlásí další. Již nyní se řada muzeí a galerií připravuje na akce spojené s výročím
roku 2018 a bude je do kampaně postupně přihlašovat.
Tématu kampaně bylo věnováno tematické číslo Věstníku AMG č. 5/2017. Od prvního čísla
Věstníku AMG č. 1/2018 budou pravidelně publikovány články a pozvánky na akce muzeí a galerií
ke kampani. Nová rubrika ponese název „Osmičková výročí“.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Propagace a popularizace oboru muzejnictví prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis patří mezi priority AMG, které podporují pozitivní obraz českého muzejnictví nejen
směrem k návštěvníkům muzeí a galerií. Již v roce 2003 si AMG stanovila jako jednu
z nejdůležitějších aktivit v této oblasti právě Národní soutěž muzeí Gloria musaealis. Soutěž je
vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku
a Muzejní počin roku. Od roku 2004 je každoročně udělována Cena Českého výboru ICOM.
Od třetího ročníku soutěže byl ustaven čestný výbor soutěže, na základě jehož návrhu je udělováno
zvláštní ocenění v jedné z kategorií. Sekretariát AMG po celou dobu trvání soutěžního roku zajišťuje
organizační a technické zázemí Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, jejím partnerem je MK ČR
a od XIV. ročníku soutěže také Český výbor ICOM, z. s., jako třetí vyhlašovatel. Pro každý ročník je
vydávána výroční zpráva o průběhu soutěže – katalog všech přihlášených projektů za příslušný
soutěžní ročník. O pořadí soutěžních projektů rozhoduje sedmičlenná porota v čele s předsedou,
jmenovaná vyhlašovateli, dle kritérií a pravidel daných Soutěžním a Jednacím řádem komise
soutěže. Počet přihlášených projektů i institucí má vzrůstající tendenci. V roce 2015 byla
představena nová návštěvnická soutěž Muzeum roku – soutěž pro návštěvníky muzeí probíhající na
portálu do-muzea.cz, jehož provozovatelem je Národní muzeum a jež vznikl ve spolupráci s AMG.
První ročník soutěže byl vyhlášen v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2014
v květnu 2015.
Ke vzniku soutěže vedla její vyhlašovatele snaha přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže
muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců významné
části národního kulturního dědictví naší země. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je
vyhlašována dle Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných
Ministerstvem kultury. Výsledky jsou slavnostně zveřejňovány u příležitosti Mezinárodního dne
muzeí (18. května). Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii je Cena Gloria musaealis, která
se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70 000 Kč. V soutěži může jeden
z projektů získat Cenu Českého výboru ICOM, která je honorována ve výši 30 000 Kč. Je udělovaná
projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či
zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Mediální tvář soutěže tvoří čestný
výbor, v němž jsou zastoupeni představitelé našich předních kulturních, vědeckých i společenských
institucí. Po dobu trvání soutěže nad ní čestný výbor přebírá svoji záštitu a řada jeho členů
v průběhu slavnostního vyhlášení výsledků předává některá z ocenění.
Rokem 2016 vstoupila Národní soutěž muzeí Gloria musaealis do jubilejního XV. ročníku,
který společně vyhlásily AMG, MK ČR a ČV ICOM. Soutěžní ročník probíhal od 1. ledna 2016 do 28.
února 2017 a soutěžilo v něm 51 muzeí a galerií z celé České republiky s 81 projekty. Soutěžní
porota navrhla vyhlašovatelům a na základě bodování rozhodla o pořadí ve třech hlavních
kategoriích (příslušné protokoly byly zaslány MK ČR, čestnému výboru soutěže a ČV ICOM v dubnu
2017). Závěrečné hodnocení komise soutěže proběhlo ve dnech 29.–30. března 2017 v prostorách
Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Do jubilejního XV. ročníku soutěže bylo přihlášeno 37
projektů v kategorii Muzejní výstava roku, 31 v kategorii Muzejní publikace roku a 13 v kategorii
Muzejní počin roku. K 15. výročí vzniku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byly připraveny
soupisy oceněných projektů za období 2002–2015 (dle jednotlivých ročníků, druhý dle oceněných
institucí), které jsou k dispozici na webových stránkách http://www.gloriamusaealis.cz a jsou také
prezentovány na portálu Kudyznudy.cz.
Soutěž vstoupila dne 1. ledna 2017 do XVI. ročníku, který bude ukončen dne 28. února
2018. Na základě domluvy s MK ČR začalo být pro výjezdy komise soutěže výrazněji využíváno
služební auto ministerstva. Na konci roku 2017 bylo do XVI. ročníku přihlášeno celkem 35 projektů
(v rámci kategorie Muzejní výstava roku 22 projektů, Muzejní publikace roku 5 projektů a Muzejní
počin roku 8 projektů).
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Změnu od XVI. ročníku doznala komise soutěže. Za Ing. Vlastimila Vykydala, kterému
skončilo funkční období, byla za MK ČR jmenována doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.,
kurátorka sbírky architektury Národní galerie v Praze, a Český výbor ICOM, z. s., v porotě nově
zastupuje PhDr. Radim Vondráček.
V průběhu roku 2017 byly pravidelně aktualizovány internetové stránky soutěže na adrese
http://www.gloriamusaealis.cz. Na webu jsou k dispozici přehledy výsledků všech 15 uplynulých
ročníků, včetně fotografií ze slavnostního vyhlášení a výjezdů komise soutěže, závěrečného
hodnocení; kontakty na ředitelku soutěže, předsedu a členy komise soutěže, sekretariát soutěže;
informace o vydaných výročních zprávách; o přihlášených projektech do aktuálního ročníku,
vč. fotogalerií a videí; videozáznamy ze slavnostních vyhlášení a další prezentační materiály
k propagaci soutěže.
Vyhlášení Cen Gloria musaealis za rok 2016 proběhlo ve středu 17. května 2017 od 16,30
hodin v Betlémské kapli v Praze. Akce se konala pod záštitou rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra
Konvalinky, CSc., FEng., a primátorky Hlavního města Prahy Mgr. Adriany Krnáčové, MBA. Partnery
slavnostního vyhlášení výsledků jubilejního XV. ročníku byly Český rozhlas, agentura
CzechTourism, České vysoké učení technické v Praze, Hlavní město Praha, AV Media, a. s., a Three
Brothers Production. Mediálními partnery akce se staly Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Vltava
a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY. Ceremoniál se nesl v duchu nové a divácky atraktivní
koncepce, která zahrnuje ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce. Vyhlášení výsledků
jubilejního XV. ročníku se na půdě ČVUT a v souvislosti s připomínaným 310. výročím vzniku této
nejstarší české technické univerzity neslo ve spojení muzeí a vědy. Na programu slavnostního
vyhlášení se jako v roce 2016 podílel Český rozhlas, který stejně jako muzea a galerie slaví dne
18. května své narozeniny. Na toto datum připadá nejen Mezinárodní den muzeí, ale 18. květen
1923 je také dnem, kdy začalo pravidelné rozhlasové vysílání ze stanu v Praze-Kbelích.
Během ceremoniálu byly vyhlášeny výsledky II. ročníku návštěvnické soutěže Muzeum roku
2016 – bylo odhaleno pořadí institucí na prvních třech místech a z návštěvníků, kteří se aktivně
zapojili do hodnocení muzeí a galerií prostřednictvím portálu do-muzea.cz, byli vylosováni tři
výherci, jež obdrželi hodnotné ceny. Druhý ročník soutěže Muzeum roku probíhal od 18. května
2016 do 31. března 2017.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnil a Ceny Gloria musaealis předal ministr kultury
Mgr. Daniel Herman, který pronesl také úvodní slovo. Slavnostní večer moderovali Martina
Kociánová a Václav Žmolík. V rámci ceremoniálu účinkovali Iva Marešová, Viktor Dyk s kapelou
WAW, pěvecký sbor Besharmonie, Tap Academy Prague. Znělku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis složil Viktor Dyk. Znělku soutěže, prezentační spoty oceněných projektů a prezentaci
k 15 letům trvání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis vytvořil Petr Kubík. Hlasem Gloria
musaealis byl a videoprezentace namluvil herec a režisér Jan Kačer. Audio nahrávky z archivu
Českého rozhlasu pro ceremoniál tematicky vybral a připravil moderátor Českého rozhlasu Dvojka
Tomáš Černý. Režie slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2016, propagačních spotů
a znělky jubilejního XV. ročníku soutěže se ujal Igor Krištof. Výkonnou produkci zajišťovali Anna
Komárková (Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.), Igor Krištof a Gabriela Hájková (Three
Brothers Production). Autorkou trojefe – Ceny Gloria musaealis – je Pavlína Čepičková-Šůsová.
Trofeje jsou odlévány v Technickém muzeu v Brně. Logo soutěže vytvořila ak. mal. Lucie
Seifertová. Grafický layout jubilejního XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
a všechny prezentační materiály byly dílem grafičky Jany Hrachové Dolanské.
Byla zajištěna mediální kampaň slavnostního vyhlášení výsledků jubilejního XV. ročníku
soutěže; informace o soutěži a výsledcích ročníku 2016 byla v souhrnné podobě publikována ve
Věstníku AMG č. 3/2017. Akce byla prezentována v České televizi (17. května 2017 – Události
v kultuře, 18. května 2017 – Studio ČT 24). Český rozhlas uvedl ve svých pořadech několik
reportáží a odvysílal také rozhovory se zástupci vyhlašovatelů soutěže i oceněných muzeí (např.
16. května 2017 – Dobrá zpráva ve 13 hodin, 18. května 2017 – Dobrá zpráva v 9 hodin). Národní
soutěž muzeí Gloria musaealis byla propagována v rámci Národního zahájení Festivalu muzejních
nocí 2017 v Litoměřicích.
K jubilejnímu XV. ročníku soutěže byl připraven a vydán katalog soutěžních projektů –
Výroční zpráva XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016. Publikace byla rozeslána
do všech členských muzeí a galerií AMG, do institucí účastnících se soutěže, spolu s výzvou
k přihlášení se do nového ročníku také muzeím a galeriím, 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 k dispozici také účastníkům slavnostního
ceremoniálu a slouží k celoroční propagační kampani, oslovování médií i potenciálních partnerů
nejen během příslušného soutěžního ročníku.
K jubilejnímu XV. ročníku soutěže byla připravena souhrnná zpráva s hodnocením 15 let
trvání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Tato zpráva je k dispozici na webových stránkách
soutěže a byla také rozeslána členům Senátu AMG. Materiály obsahující též SWOT analýzu
dosavadního stavu s výhledem do budoucna, a také faktografickou přílohu popisující soutěž
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z pohledu číselných údajů (počet přihlášených/oceněných institucí, vývoj finančního zajištění
soutěže, vývoj výše udílených ocenění, souhrn všech oceněných projektů dle jednotlivých ročníků
ad.). Z materiálů mj. vyplynulo, že minimální částka na zajištění provozu soutěže, vč. slavnostního
předávání Cen Gloria musaealis činí 1 milion Kč (za jeden soutěžní ročník); pro zajištění
reprezentativní podoby ceremoniálu, vč. výraznější mediální kampaně pak vyžaduje částku
dvojnásobnou. Soutěž byla v předchozích letech hrazena cca z poloviny MK ČR a z poloviny AMG.
AMG také aktivně vyhledává sponzory a další partnery. Krácení dotace ze strany MK ČR (jako tomu
bylo u minulého ročníku) má na podobu soutěže samozřejmě výrazný vliv.
K 15. výročí soutěže byl připraven také speciální videospot, který byl promítán v rámci
slavnostního předávání cen a je umístěn na http://www.gloriamusaealis.cz.
V rámci příprav slavnostního vyhlášení výsledků XV. ročníku byla na portálu Kudyznudy.cz
spuštěna prezentace Národní soutěže muzeí soutěže Gloria musaealis v sekci Kultura – Muzea
a galerie. Speciální logo upozorňuje návštěvníky na muzejní instituce, které v uplynulých čtrnácti
ročnících získaly ocenění v soutěži; u každého muzea a galerie se objevuje soupis získaných cen za
období 2002–2016.
Pozitivní ohlasy má spolupráce s Českým rozhlasem, který projevil zájem o její pokračování
také v dalších ročnících soutěže, stejně tak i Hlavní město Praha. S agenturou CzechTourism je
připravováno memorandum o spolupráci nejen na Národní soutěži muzeí Gloria musaealis a její
propagaci na portálu Kudyznudy.cz, ale i na dalších aktivitách směřujících zejména k propagaci
muzeí a galerií i celého oboru muzejnictví u nás i v zahraničí.
Dne 20. září 2017 se v prostorách historické Cukrárny Obecního domu v Praze konalo
přátelské setkání čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, kterého se zúčastnili
také zástupci Exekutivy AMG, MK ČR, ČV ICOM a soutěžní poroty.
AMG byla v roce 2017 udělena ochranná známka „Gloria musaealis“ a „Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis“ Úřadem průmyslového vlastnictví AMG na základě žádosti ze dne
13. prosince 2016.
V roce 2017 pokračovala jednání k zajištění celoročního chodu soutěže a jejího budoucího
vývoje pod vedením náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislava
Ourody, Ph.D. Uskutečnila se řada setkání, jejichž cílem bylo zejména řešení základních dokumentů
soutěže – Soutěžního řádu a Jednacího řádu komise soutěže a Dohody o pořádání Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis mezi AMG, MK ČR a ČV ICOM. Zcela zásadní bylo především podepsání
soutěžních dokumentů k probíhajícímu XV. ročníku soutěže, které bylo ze strany ředitele OMG
MK ČR podmiňováno podepsáním rámcové Dohody. Její návrh byl připravován od druhé poloviny
roku 2015. Pro AMG zůstávalo sporným bodem jmenování ředitele soutěže mimo Exekutivu AMG,
neboť ředitel soutěže má přímý vliv na chod Sekretariátu AMG, resp. sekretariát soutěže a tajemník
soutěže je zároveň zaměstnancem AMG. Požadovaná formální rovnost vyhlašovatelů by tak vedla
k nerovnému postavení AMG, na níž spočívá prakticky veškerá zátěž spojená s pořádáním
a organizačním zajištěním soutěže. Jednou z možných variant, kterou navrhla AMG, je střídání
ředitele soutěže, resp. spolu s ním by se stěhoval též sekretariát soutěže. Jelikož vzájemná jednání
vyhlašovatelů byla doprovázena řadou názorových i faktografických nepřesností, byl zpracován
přehled finančního zajištění soutěže ze strany AMG, MK ČR a ČV ICOM. Dále byla diskutována
podoba slavnostního vyhlášení Cen Gloria musaealis za rok 2016 i s ohledem na informaci o snížení
poskytovaných dotací ze strany MK ČR v roce 2017. V této souvislosti byla projednána možnost
snížení finančních nákladů, a to formou hledání nového prostoru pro konání slavnostního vyhlášení
– novým prostorem se stala Betlémská kaple. ČVUT poskytlo pro pořádání ceremoniálu prostory
zdarma, přičemž s vedením ČVUT vše dojednal člen Exekutivy AMG Mgr. Karel Ksandr. Změna
prostor si také vyžádala nutnost vytvořit novou podobu vyhlášení. Úprava programu byla řešena
i v závislosti na aktuální informaci o výši poskytnuté dotace MK ČR, resp. dalších finančních
příspěvků, které se AMG podařilo vyjednat. AMG oslovila firmu AV MEDIA, a. s., a to zejména
s ohledem na možnosti technického vybavení Betlémské kaple (bylo třeba vyřešit ozvučení sálu,
projekci a další technické zajištění akce). Na základě barterové spolupráce s AMG poskytla firma
technické vybavení v hodnotě pronájmu, dopravy a obsluhy během ceremoniálu ve výši 300 tis. Kč.
Na vyhlášení výsledků jubilejního XV. ročníku soutěže poskytly dále příspěvek ve výši 50 tis. Kč
agentura CzechTourism a ve výši 100 tis. Kč Hlavní město Praha. Na jednání vyhlašovatelů dne
9. října 2017 byly schváleny a podepsány Soutěžní a Jednací řád komise soutěže na rok 2018. Pro
další období byla ředitelkou soutěže jmenována Mgr. Irena Chovančíková. Byl projednán také návrh
žádosti o dotaci MK ČR na pořádání soutěže v roce 2018, návrh Dohody a aktualizace nařízení
vlády. Bylo domluveno, že místem konání slavnostního vyhlášení XVI. ročníku soutěže bude dne
17. května 2018 od 14,00 hodin opět Smetanova síň Obecního domu v Praze (mj. také na základě
nabídky výrazného snížení pronájmu ze strany vedení OD).
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., a Mgr. Karel Ksandr předložili dne 19. dubna 2017 na jednání
Exekutivy AMG návrh na úpravu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Materiál, který byl dle
sdělení předkladatelů zaslán výhradně členům Exekutivy AMG, obsahuje zásadní změny (upravuje
a rozšiřuje soutěžní kategorie, složení komise soutěže, mění podobu slavnostního ceremoniálu
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atd.). Po diskuzi o možné podobě soutěže a eventuálních úpravách do budoucna došla Exekutiva
AMG k závěru, že bude o návrhu dále jednat, Mgr. Irenu Chovančíkovou pak pověřila vypracováním
komentářů k němu. Členové Exekutivy AMG se shodli, že jakékoliv změny bude nutné
prodiskutovat podrobně i v rámci jednotlivých orgánů AMG. Bylo domluveno, že jakmile budou
návrhy Exekutivou AMG na jejím příštím zasedání v květnu 2017 projednány, dojde k jejich
předložení zbylým dvěma vyhlašovatelům soutěže. Na jednání s ČV ICOM dne 19. dubna 2017 bylo
dále dohodnuto věnovat diskuzi nad soutěží a její podobou část společného červencového
výjezdního zasedání obou subjektů. Po dubnovém jednání Exekutivy AMG vykrystalizovalo mezi
jejími členy časem se prohlubující nedorozumění, mj. také na základě zjištění, že materiál na
úpravu soutěže byl oproti předešlým ujištěním distribuován i mimo vedení AMG. Následná
komunikace členů Exekutivy AMG pak probíhala již pouze elektronicky, z důvodu časového
zaneprázdnění předsedy AMG byla navíc zrušena její plánovaná jednání dne 31. května 2017
a 28. června 2017. Většinou členů Exekutivy AMG bylo proto prostřednictvím e-mailů
odsouhlaseno, že detailní projednání navrhovaných změn se uskuteční na výjezdním zasedání ve
dnech 18.–19. července 2017 v Mladé Boleslavi. Bylo také konstatováno, že každá změna v soutěži
musí respektovat platné nařízení vlády, jímž byla soutěž vyhlášena. Vyhlašovatelé soutěže došli na
svých jednáních dne 24. dubna 2017, resp. 29. května 2017 ke shodě, že budou o změnu nařízení
vlády usilovat. Vzhledem k blížícím se parlamentním volbám se však předpokládalo, že to bude
otázka až pro příští vládu ČR, a to nejdříve v závěru roku 2018. Byl tedy garantován prostor pro
diskuzi o podobě soutěže, ve které by měly být zohledněny i zkušenosti z uplynulých 15 ročníků
a jejíž výsledek musí být shodou všech tří vyhlašovatelů. Dne 27. června 2017 však Mgr. Karel
Ksandr na funkci člena Exekutivy AMG rezignoval z důvodu nesouhlasu s některými oblastmi
činnosti Exekutivy AMG zejména v rámci přípravy a realizace Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis. Ve stejný den pak podal rezignaci na funkci předsedy a člena Exekutivy AMG
i Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., a to z rodinných důvodů a velkého pracovního vytížení, spojeného mj.
s jeho blížící se dlouhodobou stáží na Tchaj-wanu. Dle ustanovení § 14 odst. 4 Stanov AMG tedy
převzala veškerou agendu a pravomoci předsedy AMG I. místopředsedkyně AMG Mgr. Irena
Chovančíková. Materiál Mgr. Karla Ksandra a Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D., byl zaslán k vyjádření
také soutěžní komisi, některým oborovým Komisím AMG a diskutován byl detailně i na jednáních
s ČV ICOM a MK ČR. Stejně tak se jím podrobně zabývala Exekutiva AMG. Detailní komentáře
k navrhovaným změnám, vč. souhrnného stanoviska komise soutěže je k dispozici na webových
stránkách AMG. Materiály byly též předloženy na jednání Senátu AMG dne 20. září 2017 spolu se
zhodnocením 15 let trvání soutěže i dvěma návrhy její budoucí podoby – tzn. návrhem finančně
úsporným a návrhem reprezentativním vůči široké veřejnosti. Senát AMG dne 14. prosince 2017
rozhodl o zveřejnění návrhu Mgr. Karla Ksandra a Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D., spolu se stanovisky
komise soutěže i Exekutivy AMG ve Věstníku AMG č. 1/2018. Jako reakce na další informace, které
zazněly na jednání prosincového Senátu AMG z úst Mgr. Karla Ksandra, připravila AMG dopisy pro
náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourodu, Ph.D., a ředitele OM MK ČR Mgr. Pavla
Hlubučka s dotazem, zda existuje na ministerstvu záměr připravit pro oblast muzejnictví novou
státní cenu a zda mimo dosavadní jednání vyhlašovatelů probíhají souběžně ještě jiná jednání či
přípravy, které by v budoucnu vedly k vytvoření nové muzejní soutěže. Dle rozhodnutí Senátu
AMG, resp. Sněmu AMG, vypořádaných připomínek k návrhu možných změn Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis, a také na základě požadavků MK ČR a ČV ICOM bude nalezena výsledná podoba
soutěže v dalších letech. Zástupci MK ČR se již vyslovili, že není do budoucna možné zvyšovat
náklady na konání soutěže, které by s sebou možné změny přinesly.
Porota XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:
Ing. Milena Burdychová
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Mgr. Pavel Holman (Technické muzeum v Brně)
PhDr. Magda Němcová (Ministerstvo kultury)
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/tajemník soutěže: Mgr. et MgA. Tereza Záchová (do 31. října 2016); Mgr. et Mgr.
Michal Bařinka (od 1. listopadu 2016)
Porota XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (od 1. ledna 2017):
Ing. Milena Burdychová
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Mgr. Pavel Holman (Technické muzeum v Brně)
PhDr. Magda Němcová (Ministerstvo kultury)
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PhDr. Jana Součková, DrSc.
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (Národní galerie v Praze)
Předseda poroty: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Tajemnice/tajemník soutěže: Mgr. et Mgr. Michal Bařinka (do 31. října 2017); Mgr. Monika
Benčová (od 1. listopadu 2017)
Výsledky XV. ročníku soutěže:
Kategorie Muzejní výstava roku 2016
Cena Gloria musaealis – Národní galerie v Praze za výstavu „Císař Karel IV. 1316–2016“;
II. místo – Alšova jihočeská galerie za výstavu „Krása bude křečovitá / Surrealismus
v Československu 1933–1939“;
III. místo – Technické muzeum v Brně za stálé expozice „Optika“ a „Výpočetní technika“;
Zvláštní ocenění – Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, za výstavu „Kopřiva“;
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
za výstavu „Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu“.
Kategorie Muzejní publikace roku 2016
Cena Gloria musaealis – Uměleckoprůmyslové museum v Praze za publikaci „Design v českých
zemích 1900–2000. Instituce moderního designu“ autorů Ivy Knobloch a Radima Vondráčka (eds.);
II. místo – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace,
a Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, za publikaci „Severozápadní Čechy za
vlády Lucemburků“ autorů Michaely Ottové a Ľubomíra Turčana (eds.);
III. místo – Muzeu umění Olomouc, státní příspěvková organizace, za publikaci „Uhlem, štětcem,
skalpelem… Sbírka kresby Muzea umění Olomouc“ autorů Iva Bindera, Ladislava Daňka, Martiny
Miláčkové, Anežky Šimkové a Pavla Zatloukala;
Zvláštní ocenění – Národní památkový ústav za publikaci „Hospodářské dvory bývalých panství
v Čechách“ autora Jana Žižky.
Kategorie Muzejní počin roku 2016
Cena Gloria musaealis – Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace Středočeského
kraje, za projekt „Památník národního útlaku a odboje“;
II. místo – Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, za projekt „Archeopark
Pavlov“;
III. místo – Vlastivědné muzeum v Olomouci za projekt „Zámecká expozice Čechy pod Kosířem“;
Zvláštní ocenění – Galerie moderního umění v Hradci Králové za projekt „Rekonstrukce budovy
Galerie moderního umění v Hradci Králové“.
Cena Českého výboru ICOM
Památník národního písemnictví za výstavu „Havel–Prigov a česká experimentální tvorba“.
Výsledky II. ročníku soutěže Muzeum roku 2016:
Cena Muzeum roku 2016 – I. místo – Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace;
II. místo – Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace;
III. místo – Slezské zemské muzeum se svojí pobočkou Historická výstavní budova a Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Galerie Slováckého muzea.

Server muzeí a galerií ČR

V roce 2017 bylo jako každoročně na internetových stránkách Serveru muzeí a galerií ČR
zajištěno 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 muzejnictví laické i odborné veřejnosti, pravidelná
aktualizace profilu AMG v rámci sociální sítě Facebook.
Server muzeí a galerií ČR na adrese http://www.cz-museums.cz je efektivním
komunikačním prostředkem. Výstavba webového systému a jednotlivých prezentací stále
pokračuje a s ní i postupné plnění stránek novými a aktuálními informacemi. Cílem AMG je více
zapojit muzea 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.
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V rámci zajištění komunikace ve vztahu k propagaci AMG a jejích akcí je hojně využíván
elektronický Bulletin AMG. Tento nástroj je významně používán také k zasílání aktuálních informací
z oboru muzejnictví, různých výzev atd.
V roce 2017 pokračovala optimalizace systému webových stránek AMG a postupné
rozšiřování nabízených služeb pro muzea a galerie v oblasti prezentace a popularizace jejich
činnosti směrem k internetové veřejnosti. Server muzeí a galerií ČR obsahuje již 8 samostatných
prezentací – AMG, Dění v oboru, Adresář muzeí a galerií ČR, Kalendárium akcí, Gloria musaealis,
Festival muzejních nocí, Muzea a 20. století, Muzeum a změna. Náročnost na údržbu a provoz
systému i jeho pravidelnou aktualizaci tudíž narůstá se stále se rozvíjející nabídkou online služeb
a možností prezentace pro muzejní instituce v České republice. Dalším záměrem AMG je tedy
přesunout část aktualizace a správy systému a jeho složek na samotné muzejní instituce, což
zefektivní rychlost i množství publikovaných informací – prostřednictvím online formulářů.
Kalendárium akcí obsahuje aktuální sdělení o akcích pořádaných muzei a galeriemi v ČR,
lze vyhledávat dle místa konání, data nebo typu akce. Informace 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.
V roce 2017 jsme systém Kalendárium akcí testovali na spuštění online verze pro plnění
informací ze strany institucí. Muzea a galerie se do redakčního systému Serveru muzeí a galerií ČR
přihlásí na základě přihlašovacích údajů a hesel. Bylo třeba testovat bezpečnost komunikace
a přenosu dat, napojení datového toku na databáze systému webu, vytvoření online formulářů pro
zadávání ostrých dat atd. Programování redakčního systému je možné využít pro všechny instituce
zadané v Adresáři muzeí a galerií ČR – ty na základě přidělených přístupových hesel budou moci
spravovat svůj obsah Serveru muzeí a galerií ČR (údaje v Adresáři, přidávat akce do Kalendária
akcí, spravovat informace o akcích zařazených do Festivalu muzejních nocí i kampaně Muzea a 20.
století atd.). Přidělování přístupových kódů a testování systému v ostrém režimu bude činěno
postupnými kroky – Adresář muzeí a galerií ČR již obsahuje na 500 institucí (s jejich pobočkami je
to již na 2 000 záznamů v systému).
Adresář muzeí a galerií ČR je průběžně aktualizován a také doplňován o fotografie a loga
institucí. Adresář čítá více než 2 000 záznamů o muzeích a galeriích v ČR, které mají nekomerční
charakter. Instituce jsou děleny 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 a galerie k dodání aktualizovaných informací. V rámci
veřejně přístupných dat obsahuje Adresář záznamy také o odborných knihovnách i jejich zaměření.
Díky detailnímu popisu umístění a budovy, v níž se instituce nachází, se uživatel dozví i o historii
a významu stavby. Adresář se od svého spuštění v roce 1995 (v nové podobě od roku 2007) stal
nepostradatelným pomocníkem pro laickou i odbornou veřejnost. Z Adresáře se uživatel dostane
přímo na stránky muzeí, což podporuje jejich návštěvnost a uživatelům umožňuje získat přehled
o dalších výstavách a akcích.
Na Serveru muzeí a galerií ČR jsou publikována všechna čísla Věstníku AMG, která jsou ke
stažení ve formátu PDF, 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.
Články o rozvoji Serveru muzeí a galerií ČR byly publikovány ve Věstníku AMG č. 1/2017.
Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2017:

Rok 2017

Unikátní
návštěvy

Počet
návštěv

Počet
prohlížených
stránek

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

18.362
15.284
18.871
18.997
25.623
20.927
16.987
19.778
21.459
20.321
21.167
18.900
236.676

28.194
23.586
27.955
27.630
37.622
31.339
24.602
27.787
28.913
28.392
28.307
25.282
339.609

191.471
120.933
82.428
74.347
131.846
88.904
74.029
67.120
73.281
75.283
69.046
63.969
1.112.657
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Hity
(počet kliků na
jakýkoliv odkaz na
stránkách AMG)
495.493
390.031
371.397
360.788
635.105
403.221
293.050
287.071
289.000
303.078
278.316
226.777
4.333.327

Počet přenesených
bajtů
34.99 GB
28.86 GB
29.04 GB
29.98 GB
58.84 GB
39.49 GB
32.54 GB
30.21 GB
27.86 GB
29.64 GB
27.22 GB
23.98 GB
392.64 GB

Veletrh Památky – Muzea – Řemesla 2018

V závěru roku 2017 se AMG zapojila do příprav veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA,
který se uskutečnil ve dnech 8.–9. března 2018 v areálu Výstaviště v Praze-Holešovicích. AMG
převzala nad šestým ročníkem veletrhu opět svoji záštitu.

Věstník AMG

Redakční rada Věstníku AMG pracovala v roce 2017 ve složení: Ing. Milena Burdychová,
PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur), PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum), Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
(Muzeum T. G. M. Rakovník), Mgr. Zdeněk Freisleben (Památník národního písemnictví), Mgr. Hana
Garncarzová (Muzeum v Bruntále), PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově,
předsedkyně redakční rady), MgA. Jiří Jedlička (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod), Anna
Komárková, BBus (Hons) (AMG), PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy). Redaktorem Věstníku AMG byl do 31. října 2017 Mgr. et Mgr. Michal Bařinka, poté jej
v této funkci vystřídala Mgr. Monika Benčová. Mgr. Jana Jebavá pracovala pro AMG jako externí
spolupracovnice (grafické zpracování časopisu).
V roce 2017 pokračovalo vydávání a distribuce tradičního periodika pro muzejní obec
Věstníku AMG, a to plně ve vlastní režii AMG bez finančního příspěvku MK ČR, které na jeho výrobu
formou dotace přispívalo do roku 2015 (registrace MK ČR E 8331, ISSN 1213-2152 pro tištěnou
verzi, ISSN 2464-7837 pro elektronickou verzi, distribuce do všech členských muzeí a galerií AMG
a do dalších kulturních institucí, na krajské úřady, do knihoven, na zahraniční kontakty, MK ČR
atd.).
Časopis jako komunikační a informační platforma uvnitř oboru muzejnictví v ČR vychází od
roku 1991, od roku 1998 jako dvouměsíčník 6 x ročně. Věstník AMG není jen periodikem AMG, ale
vycházejí v něm i příspěvky představující výsledky činnosti jednotlivých muzeí a galerií, které
nejsou jen propagací konkrétní instituce ale také inspirací pro ostatní. Časopis přináší i zahraniční
zkušenosti a je také distribuován partnerským organizacím v zahraničí.
Součástí každého čísla Věstníku AMG je Kalendárium výstav – přehled připravovaných
výstav ve všech muzeích a galeriích v ČR pro dané období. Přehled je zveřejňován také na Serveru
muzeí a galerií ČR pod záložkou Kalendárium akcí.
Všechna čísla časopisu jsou publikována ve formátu PDF na webových stránkách
http://www.cz-museums.cz na záložce Věstník AMG, kde jsou k dispozici také starší ročníky
a rejstříky článků. AMG k prezentaci elektronické verze časopisu využívá také aplikaci ISSUU, čímž
významně rozšířila okruh čtenářů Věstníku AMG i mimo muzejní oblast.
Každé číslo Věstníku AMG je tematicky zaměřeno. V roce 2017 byl časopis věnován těmto
okruhům: 1. Muzea a turismus, 2. Muzea a demografické změny, 3. Gloria musaealis 2016,
4. Muzea v novém, 5. Rok před výročím 2018, 6. Muzea a neformální vzdělávání.
Věstník 1/2017
Věstník 2/2017
Věstník 3/2017
Věstník 4/2017
Věstník 5/2017
Věstník 6/2017 +
rejstřík 2016

náklad
1000 ks
1000 ks
1000 ks
1000 ks
1000 ks
1000 ks

A4,
A4,
A4,
A4,
A4,
A4,

V1,
V1,
V1,
V1,
V1,
V1,

detaily
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická

verze
verze
verze
verze
verze
verze

4. Legislativní aktivity AMG v roce 2017

termín
únor
duben
červen
srpen
říjen
prosinec

počet stran
44 s.
44 s.
44 s.
44 s.
44 s.
44 s.

V oblasti legislativy Exekutiva AMG úzce spolupracovala s Unií zaměstnavatelských svazů,
která je oficiálním připomínkovým místem nových či novelizovaných právních předpisů. Návrhy
norem, které AMG z UZS obdržela, byly připomínkovány v případech, kdy se tyto předpisy týkaly
muzeí a jejich pracovníků.
V souvislosti s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
známé pod zkratkou „GDPR“ jsou do právního řádu ČR připravovány dva právní předpisy: návrh
zákona o zpracování osobních údajů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. V rámci připomínkového řízení k novele zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uplatnila v srpnu 2017 AMG, připomínku
prostřednictvím UZS, a to k § 15, kde požadovala, aby právo na svobodu projevu a informaci
platilo i pro činnost institucí kulturního dědictví, jako jsou archivy, knihovny, muzea a archivy. MV
ČR ale připomínku vypořádalo tak, že: „Archivnictví ve veřejném zájmu a podobné aktivity jsou
řešeny v jiném článku Obecného nařízení... Adekvátní výjimky pro archivy jsou předmětem
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změnového zákona.“ Muzea a galerie tím z možnosti stejného režimu pro sbírkové předměty a další
dokumentaci k nim vypadly. Návrh AMG ve své podstatě spočívá v kopírování návrhu uvedeného
ve změnovém zákoně, který se týká zákona o archivnictví, i pro sbírky muzeí a galerií. Jde
o ustanovení, kdy se právo stanovené čl. 15 GDPR vykonává pouze nahlížením do sbírkových
předmětů a dále o ustanovení, které vylučuje aplikaci čl. 16 a čl. 18–21 GDPR. Protože zatím pro
muzea neexistuje jiný právní předpis než zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů, AMG navrhla doplnění § 9 zákona č. 122/2000 Sb. o dva nové
odstavce vč. poznámky pod čarou a prosadit pro muzejní sbírky prostřednictvím MK ČR, Komise
Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči, UZS i SMO ČR stejnou výjimku z §§ 15,
18−21 Nařízení EP, jakou mají mít archivy. Na jednání Senátu AMG bylo v dne 14. prosince 2017
rozhodnuto o ustavení pracovní skupiny AMG pro problematiku GDPR ve složení: PhDr. Luděk
Beneš, MgA. Jiří Jedlička, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Ing. Richard M. Sicha, PhDr. Zuzana Strnadová
a PhDr. Dana Veselská, Ph.D. První jednání této skupiny se uskutečnilo dne 24. ledna 2018 na
Sekretariátu AMG a byli na něj přizváni i zástupci Památníku Terezín.
Poté, co Vláda ČR dne 28. listopadu 2016 zamítla návrh Zastupitelstva Středočeského kraje
na změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to z důvodu
údajně nesprávné interpretace ustanovení zákona, nové zastupitelstvo Středočeského kraje vzalo
návrh zpět. V září 2017 pak byla vládou schválena vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou,
která začala platit 1. ledna 2018, byla otázka nákupu sbírkových předmětů a účtování o nich
u příspěvkových organizací zřizovaných kraji a obcemi vyřešena „tvůrčím“ způsobem. Sbírka
muzejní povahy, u níž není známa pořizovací cena, se i nadále oceňuje 1 Kč a tato cena se při
rozšiřování sbírky nezvyšuje. Pokud do sbírky přibývají věci se známým oceněním, vykazují se
v položce A.II.2 Kulturní předměty. Ministerstvo financí v této souvislosti zamítlo nejen připomínku
AMG, že o sbírkových předmětech by se nemělo účtovat vůbec, stejně jako se neúčtuje
o archivních a knihovních fondech, vznesenou prostřednictvím UZS, ale i obdobnou připomínku
MK ČR. O této situaci dne 6. prosince 2017 informovala Exekutiva AMG náměstka ministra kultury
Ing. Vlastislava Ourodu, Ph.D., a požádala jej o pomoc při vyjasnění problematiky účtování
o sbírkách a také vydání metodického pokynu pro muzejní instituce k této věci.
Projednání zákona o ochraně památkového fondu, na jehož přípravě zejména v oblasti
památek místního významu a archeologického dědictví se Exekutiva AMG intenzivně podílela, bylo
v prosinci 2016 přikázáno Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Stanovisko AMG k tomuto zákonu bylo také zasláno poslankyni Nině
Novákové. Připomínky, které vznikly ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, v. v. i., byly
do návrhu zákona implementovány. Poslanecká sněmovna však na svém jednání dne 12. července
2017 návrh zákona usnesením č. 1752 ve třetím čtení zamítla.
Nepříjemně zasáhla muzea zřizovaná státem a ÚSC jako příspěvkové organizace
interpretace zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Dle § 12, odst. 1 jsou sice z evidence tržeb
vyloučeny tržby příspěvkových organizací, ale to se podle metodického pokynu Ministerstva financí
netýká těch tržeb, kdy poplatník jedná svým jménem na účet jiného poplatníka (§ 8). Tzn., že
pokud příspěvková organizace (muzeum/galerie) prodává v komisním prodeji zboží jiného
poplatníka, který je povinen tržby evidovat, musí organizace zajišťující komisní prodej tyto tržby
evidovat prostřednictvím EET. V praxi to tedy znamená, že některá muzea a galerie přestaly
přijímat zboží do komisního prodeje, jiné instituce si musely zařídit vlastní evidenční pokladny.
Dne 1. července 2017 vstoupilo v platnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, dle něhož smlouva s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH musí být v registru zveřejněna
do 30 dnů od podepsání, jinak je od počátku neplatná. Podle vyjádření Odboru eGovermentu
Ministerstva vnitra jsou muzea a galerie povinny v registru smluv zveřejnit i smlouvy o výpůjčce,
„ale před jejich zveřejněním lze s odkazem na § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, § 12 zákona č. 106/1999 Sb., informační zákon, a § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 122/2000
Sb., muzejní zákon, příslušné části smlouvy vyloučit ze zpřístupnění.“
Dne 16. května 2017 se na MK ČR uskutečnilo první jednání pracovní skupiny k vytvoření
nového dotačního programu pro muzea a galerie, který by byl obdobou dotačního programu pro
orchestry, na nějž bylo v roce 2017 vyčleněno 650 mil. Kč. Tyto prostředky lze použít i na mzdové
náklady. Na jednání dne 13. září 2017 bylo stanoveno, že kromě tří původních partnerů,
tj. Ministerstva kultury, odborových svazů a UZS, kde AMG zastupuje její II. místopředseda PhDr.
Zdeněk Kuchyňka, budou k jednání přizváni také zástupci AK ČR a SMO ČR.
Dne 29. listopadu 2017 se konalo jednání Sekce kultury UZS, které se zabývalo prioritami
v oblasti kultury pro volební období 2018–2021. V tomto plánu priorit je zahrnuto i výše zmíněné
vytvoření dotačního Programu státní podpory na provoz muzeí a galerií.
Celkově lze konstatovat, že tzv. silová ministerstva (Ministerstvo financí, Ministerstvo
vnitra) prosazují některé právní předpisy či jejich novely nejen bez ohledu na oprávněné
připomínky AMG či UZS, ale i Ministerstva kultury.
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V únoru 2017 zaslala Exekutiva AMG náměstkovi ministra kultury Ing. Vlastislavu
Ourodovi, Ph.D., dopis s žádostí o sdělení stavu plnění jednotlivých úkolů obsažených v Koncepci
rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2015− 2020, mj. s ohledem na to, že je spolupráce MK ČR s AMG
jako největší profesní organizací v oboru muzejnictví v Koncepci v mnoha jejích bodech
proponována. Odpověď na tuto žádost AMG byla v průběhu roku 2017 několikrát urgována.
Obdobnou výzvu předložil MK ČR také prezident UZS Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA. Ačkoli jde
o dokument schválený Vládou ČR nebyla oficiální odpověď ministerstva AMG zatím doručena. Bylo
pouze několikrát sděleno, že OM MK ČR připravuje rozsáhlou zprávu o plnění Koncepce, která bude
publikována na webových stránkách ministerstva.

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 2017

V roce 2017 pokračovalo organizační zajištění kurzů Školy muzejní propedeutiky. ŠMP je
pořádána s podporou Ministerstva kultury od roku 2002 a její kurzy absolvovalo již přes 800
pracovníků muzeí, dalších paměťových institucí i zástupců zřizovatelů kulturních organizací. Výuka
probíhala v přednáškovém sále Národního technického muzea 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. Dle změněných pravidel v roce 2014 byl nástavbový kurz po složení vstupního testu otevřen
také všem zájemcům z řad muzeí a galerií či příbuzných oborů, kteří neabsolvovali základní kurz
ŠMP.
V roce 2017 byl dokončen jubilejní XV. běh základního kurzu ŠMP ve školním roce
2016/2017 – v červnu, resp. v září 2017 proběhly závěrečné zkoušky frekventantů kurzu, jež
absolvovalo 29 z celkového počtu 46 posluchačů. Byl dokončen také VI. běh nástavbového kurzu
ŠMP ve školním roce 2016/2017 – v červnu, resp. v září 2017 proběhly závěrečné zkoušky
frekventantů kurzu, jež absolvovalo 24 z celkového počtu 30 posluchačů.
Ve školním roce 2017/2018 byly otevřeny XVI. běh základního kurzu ŠMP a VII. běh
nástavbového kurzu ŠMP. Do základního kurzu ŠMP bylo přijato 40 frekventantů a do
nástavbového kurzu Muzejního výstavnictví 26 účastníků. Výuka v základním i nástavbovém kurzu
ŠMP probíhá v přednáškovém sálu Národního technického muzea v Praze.
Povinnou součástí nástavbového kurzu ŠMP je absolvování dvoudenní exkurze, která se
uskutečnila ve dnech 2. a 3. listopadu 2017. Frekventanti během prvního dne navštívili muzea
v Plzni, konkrétně Pivovarské muzeum, Západočeské muzeum v Plzni a jeho pobočky (Hlavní
budovu, Muzeum loutek a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze) a druhý den Muzeum
jižního Plzeňska v Blovicích, Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem (hlavní budova
a pobočka Muzeum hasičstva) a Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.
Všichni zájemci z řad studentů ŠMP mají k dispozici texty základního a nástavbového kurzu.
Skripta jsou dostupná nejen pro studenty Školy muzejní propedeutiky. O tuto publikaci je trvalý
zájem i mezi muzejníky ze Slovenska a jako studijní materiál ji využívají např. studenti oboru
Muzeologie na Masarykově univerzitě či ARTS Managementu na VŠE.
V roce 2017 pokračovala inventarizace archivu ŠMP – elektronická i fyzická archivace
závěrečných prací absolventů a dalších podkladů souvisejících s chodem Školy muzejní
propedeutiky, pokračovalo také zpracování knižního fondu uloženého na Sekretariátu AMG nejen
pro potřeby studentů ŠMP.
Souhrnný text zhodnocující patnáct let trvání ŠMP byl publikován ve Věstníku AMG
č. 4/2017. K zamyšlení nad patnáctiletým jubileem Školy muzejní propedeutiky pak vyšel článek
vedoucího ŠMP PhDr. Františka Šebka ve Věstníku AMG č. 6/2017.
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 2017. AMG také dlouhodobě
spolupracuje s Technickým muzeem v Brně na vzdělávacích Kurzech preventivní konzervace, které
pořádá Metodické centrum konzervace při TMB.
Komise AMG realizovaly plánované projekty, kterými byly z velké části zejména
konference, diskusní fóra a semináře zaměřené na vzdělávání svých členů. Semináře odborných
a oborových Komisí AMG jsou pořádány každý rok. Komise si vždy vybírají takové lokality
a spolupracující instituce, které souzní 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 jejich
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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 i poštou, publikovány v průběhu
roku 2017 na stránkách Věstníku AMG, jsou distribuovány také předsedy jednotlivých Komisí AMG dle
adresářů komisí a jejich spolupracovníků. Každá komise předkládá AMG závěrečné vyúčtování semináře
spolu s fotografiemi, prezenčními listinami a dalšími materiály k pořádaným seminářům a zprávu
o činnosti Komise AMG v příslušném kalendářním roce. V roce 2017 proběhla také podrobná revize
stavu členské základny jednotlivých Komisí AMG.
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
setkání 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 „Botanické dni“ proběhl ve dnech 5.–9. června 2017 v Liptovském Mikuláši a okolí, kam
vyrazili muzejní botanikové na několikadenní terénní exkurze doprovázené ve večerních hodinách
přednáškovými cykly na vybraná témata s botanickým či muzeologickým zaměřením. V rámci
semináře proběhlo také plenární zasedání Botanické komise AMG. Podzimní determinační seminář
Botanické komise AMG se konal ve dnech 17.–18. října 2017 v Moravském zemském muzeu pod
názvem „Podzimní setkání muzejních botaniků 2017“. Tradiční setkání bylo věnováno determinacím
rodu Bromus, další část se věnovala otázkám spojeným s používáním GIS mezi muzejními botaniky
a dále zazněla přednáška o budoucnosti programu DEMUS. Jedná se vždy i o určovací praktikum
s možností determinace vlastních herbářových položek donesených jednotlivými účastníky
semináře.
Seminář Archeologické komise AMG – 45. seminář Oborové komise muzejních archeologů
ČR proběhl ve dnech 31. května – 2. června 2017 v Moravském zemském muzeu. Hlavním
námětem byly „Aktuální elektronické evidenční systémy“. Jednání semináře a dalších akcí s ním
spojených se zúčastnilo 69 archeologů z muzeí, ústavů archeologické památkové péče a dalších
památkových institucí, i z občanských sdružení a soukromých společností zabývajících se
archeologickou činností. Součástí semináře bylo také plenární zasedání Archeologické komise AMG.
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 24.–28. dubna 2017
v Nové Pace. Součástí semináře bylo plenární zasedání Geologické komise AMG a také třídenní
terénní exkurze prokládané přednáškami s geologickou tematikou. Semináře se zúčastnilo 39
geologů.
Seminář Zoologické komise AMG – společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů
státní ochrany přírody se uskutečnil ve dnech 13.–15. září 2017 v Muzeu regionu Valašsko ve
Vsetíně. Součástí semináře bylo 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. V rámci semináře proběhly celodenní terénní exkurze
a byly předneseny také příspěvky na aktuální témata se zoologickým zaměřením. Semináře se
zúčastnilo 27 zoologů.
Semináře Etnografické komise AMG – v roce 2017 uspořádala komise dva semináře
v Litomyšli a ve Vsetíně. Seminář v Regionálním muzeu v Litomyšli se uskutečnil ve dnech 25.–26.
dubna 2017. Součástí semináře, kterého se zúčastnilo 37 etnografů, byla také exkurze a plenární
zasedání komise. Seminář v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně se uskutečnil ve dnech 4.–5. října
2017 a zúčastnilo se jej 42 etnografů. Seminář se zabýval v rámci oficiálních příspěvků a také
formou diskusí standardními okruhy, mezi nimiž k zásadním patří oblast sběru předmětů muzejní
povahy a jejich kritická selekce, digitalizace muzejních sbírek, zpřístupňování sbírkových databází
veřejnosti, výstupy pověřených pracovišť MK ČR, nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR,
krajské seznamy, muzejně-pedagogická praxe či projekty a počiny poslední doby. V rámci setkání
etnografů proběhla také celodenní exkurze.
Seminář Komise regionálních historiků Moravy a Slezska – odborný seminář a plenární
zasedání komise se uskutečnily ve dnech 26.–27. září 2017 ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti a zúčastnilo se jich 48 členů komise a 7 hostů. Program jednání byl tvořen dvěma částmi.
První tvořil odborný seminář, který byl rozdělen do tří tematických bloků (Vztah muzeí a měst/obcí,
Problematika autorského zákona, Problematika fotoarchivů v regionálních, městských a obecních
muzeích). Součástí této části semináře byla také odborná exkurze. Druhá část jednání zahrnovala
plenární zasedání komise.
Seminář Knihovnické komise AMG – ve dnech 5.–7. září 2017 se uskutečnil 41. seminář
knihovníků muzeí a galerií, který tradičně připravuje pro své členy i zájemce z řad odborné
veřejnosti Komise knihovníků AMG. Organizace se semináře ujalo Západočeské muzeum v Plzni a
zúčastnilo se jej 114 účastníků. V jeho průběhu vyslechli účastníci odborné příspěvky, proběhla
odborná exkurze a valná hromada členů Knihovnické komise AMG.
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Konference Komise konzervátorů-restaurátorů AMG – 26. ročník konference se uskutečnil
ve dnech 19.–21. září 2017 v Litomyšli. Konferenci uspořádalo Metodické centrum konzervace
Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Konference se
zúčastnilo na 300 konzervátorů, restaurátorů a dalších zájemců z řad muzeí a galerií i dalších
paměťových institucí v ČR. V rámci konference zaznělo celkem 31 příspěvků. Posterová sekce čítala
23 příspěvků. Jako u minulých ročníků byla témata příspěvků zaměřena na výsledky materiálových
a technologických průzkumů, konzervátorsko-restaurátorských zásahů a výzkumu v oblasti
ochrany předmětů kulturního dědictví. Konference byla tradičně doplněna o odborné exkurze.
Seminář Komise muzejních historiků – namísto původně plánovaného semináře na téma
technických sbírek v muzeích se ve dnech 13.–15. září 2017 v Olomouci v prostorách Univerzity
Palackého uskutečnil 11. sjezd českých historiků, jehož se zúčastnilo na 800 odborníků. Na realizaci
konference se podílely také Komise muzejních historiků AMG a Komise regionální historie Moravy
a Slezska AMG, které připravily samostatný panel věnovaný pěstování historické vědy v českých
muzeích. Bylo připraveno 9 příspěvků. PhDr. Luděk Beneš, předseda Komise muzejních historiků
AMG, v úvodním referátu shrnul současný stav a úroveň historické práce v muzeích. Z konference
by měl v roce 2018 vzniknout sborník.
Seminář Komise pro muzejní pedagogiku a PR při AMG – dvoudenní kolokvium s názvem
„Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci“ s příspěvky a diskusní platformou pro členy
komise se uskutečnilo ve dnech 4.–5. května 2017 ve Slezském zemském muzeu v Opavě.
Kolokvia se zúčastnilo na 75 muzejníků a zaznělo zde celkem 25 odborných příspěvků, přednášek
a prezentací. V rámci kolokvia proběhlo také plenární zasedání Komise pro muzejní pedagogiku
a PR při AMG. Nedílnou součástí kolokvia byla exkurze v areálech Slezského zemského muzea,
která prezentovala práci s veřejností a muzejní edukaci v této instituci. Exkurze proběhla
v Národním památníku II. světové války v Hrabyni a v Historické výstavní budově v Opavě.
Seminář Numismatické komise AMG – mezinárodní numismatické konference na téma
„NUMISMATICA CENTROEUROPAEA II – Středoevropské numismatické dny“ ve dnech 22.–25.
května 2017 v Moravském zemském muzeu se zúčastnilo 55 účastníků, bylo předneseno 48
příspěvků. Konference se tradičně koná v ČR, SR nebo v Polsku a vždy se na ní podílí významné
instituce v daném státě. V roce 2017 se konference uskutečnila v ČR ve spolupráci MZM
a Numismatické komise AMG a byla věnována 200. výročí vzniku MZM a současně 200. výročí
numismatiky v MZM – numismatické sbírky patří mezi první exempláře nově ustaveného
Františkova muzea. V rámci konference se uskutečnilo plenární zasedání Numismatické komise
AMG a odborná exkurze.
Seminář Muzeologické komise AMG – na téma „Současnost a budoucnost muzeologického
vzdělávání a výzkumu v ČR“, proběhl ve dnech 20.–21. června 2017 v Masarykově muzeu
v Hodoníně. Patnáctý ročník semináře tematicky naplnil jeden ze strategických cílů AMG – podporu
oboru muzeologie a dalšího vzdělávání muzejních pracovníků. Příspěvky ze semináře by měly být
publikovány v recenzovaném sborníku v roce 2018.
Seminář Komise pro bezpečnost v muzeích AMG – zaměřený na požární ochranu
historických dřevěných staveb se uskutečnil dne 14. prosince 2017 v Technickém muzeu v Brně.
Program semináře navazoval na červnový seminář se zaměřením na požární ochranu historických
dřevěných staveb a na obsahovou náplň a činnost Kabinetu bezpečnosti TMB. Seminář proběhl za
účasti celé škály odborné veřejnosti – muzeí, Hasičského záchranného sboru, Národního
památkového ústavu a vedoucích společností na trhu zabezpečovací techniky.
Ve dnech 24.–26. září 2017 se v Mikulově uskutečnilo 26. setkáních českých, saských,
bavorských a hornorakouských muzejníků na téma „Krásný starý nový svět. Archeologie v muzeích
na cestě k budoucnosti“. Setkání proběhlo díky finanční podpoře AMG, Česko-německého fondu
budoucnosti, Českého výboru ICOM, z. s., a Regionálního muzea v Mikulově. Podrobná zpráva byla
publikována ve Věstníku AMG č. 6/2017. Setkání se zúčastnilo celkem 63 muzejních pracovníků,
z toho 26 českých, 23 německých a 14 rakouských. Setkání, jeho průběh, přednesené příspěvky,
odborná exkurze do Archeoparku Pavlov, prohlídky města Mikulova, stejně jako závěr konference,
její výstupy i přínos pro obor muzejnictví v České republice, v Německu i v Rakousku byly kladně
hodnoceny všemi zúčastněnými kolegy, mj. také s ohledem na možnost navázání spolupráce na
připravovaných projektech a využití získaných aktuálních informací na poli prezentace
archeologické minulosti.
Ve dnech 10.–14. října 2017 proběhla 11. mezinárodní konference HANDS ON! na téma
„Budoucnost v rukách dětí. Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny.“ Hands On!
International Association of Children in Museums sdružuje významné i menší organizace ze 45 zemí
světa, jejichž cílem je zvyšování povědomí veřejnosti o hodnotě a potenciálu dětských návštěvníků
a prezentace kulturních institucí jako míst neformálního vzdělávání. Asociace sleduje stávající
i nové trendy v mimoškolním vzdělávání a poskytuje informace o fondech a projektech EU. Jako
ocenění inovativních a inspirativních přístupů k řešení expozic uděluje každoročně cenu Children in
Museum Award. Vyvrcholením činnosti této organizace je bianuální odborná mezinárodní
konference zaměřená na muzejní (galerijní) pedagogiku a neformální vzdělávání. V říjnu 2017
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hostila tuto v pořadí již jedenáctou konferenci poprvé Česká republika. Setkání se zúčastnilo 275
účastníků z celého světa – muzejníci a pracovníci dalších kulturních institucí z evropských států, ale
např. i kolegové z Indie, Spojených arabských emirátů, Islandu, Chile, Kanady či Singapuru.
Záštitu nad konferencí převzali ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. PhDr. Stanislav
Štech, CSc., ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard,
1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje JUDr. Josef Knot a starostka města Písek Mgr. Eva
Vanžurová. Konference procestovala Českou republiku – od Plzně, kde byla zahájena (Techmania
Science Center, Západočeské muzeum v Plzni, p. o., a DEPO2015), přes Písek (Sladovna Písek,
o. p. s.), až do Veletržního paláce Národní galerie v Praze – všechny tyto instituce byly zároveň
organizátory a partnery akce. Účastníci navštívili v rámci studijních exkurzí také DOX, GASK
a MINOR. Hlavním partnerem akce, podílejícím se na jejím organizačním a finančním zajištění, byla
také AMG. V rámci konference proběhla i venkovní interaktivní výstava „Dotkni se muzea!“, která
byla instalována ve dnech 10.–11. října 2017 v Plzni.
V roce 2016 AMG připravila, organizačně a technicky zajistila již pátý ročník mezinárodní
konference Muzeum a změna / The Museum and Change. Tyto konference pořádá AMG ve
spolupráci s dalšími subjekty od roku 2002 vždy na aktuální téma hýbající světem muzeí a galerií,
oborem muzejnictví. Ústřední tématem v pořadí páté konference, která se uskutečnila ve dnech
22.–24. listopadu 2016 v prostorách Národního archivu v Praze, se stala problematika vlivu
demografických změn na společenskou roli muzeí. Záštitu konferenci poskytl ministr kultury ČR
Mgr. Daniel Herman a Česká komise pro UNESCO. Celkem zaznělo 36 příspěvků od referujících
ze sedmi zemí. Dalších 8 příspěvků bylo předneseno v rámci druhého ročníku studentské sekce
konference s názvem Muzeum, muzeologie a studenti II. Z konference byl v roce 2017 redakčně
připraven a vydán recenzovaný sborník příspěvků. K hlavnímu tématu konference Muzeum
a změna V / The Museum and Change V se vrátilo tematicky zaměřené číslo Věstníku AMG
č. 2/2017 – na téma „Muzea a demografické změny“.

6. Odborné a informační činnosti AMG v roce 2017
Oborové databáze

V roce 2017 byla provedena aktualizace stávajících databází AMG – základní databáze
(Adresář muzeí a galerií ČR; aktualizace byla provedena také na Serveru muzeí a galerií ČR, kam je
databáze Adresáře převedena do elektronické podoby a která je veřejně přístupná v prostředí
Internetu) a databáze kulturních událostí-výstav. K aktualizaci databází vyzývá AMG muzea
a galerie opakovaně i během kalendářního roku. Data v nich obsažená pak mohou sloužit k různým
rešerším oboru muzejnictví – v databázi kulturních událostí vzniká např. ucelený přehled výstav
konaných v příslušném roce a jejich tematické zaměření. Sledovány jsou zde také nově otevřené
expozice muzeí a galerií ve sledovaném období.
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 také 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. Adresář v tištěné verzi nebyl v roce 2017 vydán, publikován je v elektronické verzi
pravidelně aktualizované na webu AMG.
Muzea a galerie byly v roce 2017 také vyzvány k poskytnutí údajů do databáze výstav
a kulturních událostí. Výstup z této databáze je pravidelně v dvouměsíčních intervalech publikován
jako příloha Kalendárium výstav ve Věstníku AMG. Přehled výstav je prezentován také na
webových stránkách Serveru muzeí a galerií ČR v sekci Přehled konaných výstav a na Facebooku
AMG.
Muzeím a galeriím byly též rozeslány formuláře k poskytnutí informací do Kalendária akcí
pro prezentaci na Serveru muzeí a galerií ČR, které slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí
a galerií na webu AMG v sekci Kalendárium akcí.
Na webových stránkách Serveru muzeí a galerií ČR 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 v ČR. Veškeré formuláře pro
poskytování aktuálních informací českých muzeí a galerií jsou ke stažení na Serveru muzeí a galerií
ČR na adrese http://www.cz-museums.cz.
V roce 2017 pokračovaly práce na tvorbě etnografického názvosloví, což je sumář všech
dosud vzniklých pojmosloví v rámci Etnografické komise AMG a které vznikají ve spolupráci
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s Valašským muzeem v Rožnově pod Radhoštěm. Hesláře jsou důležitým pomocníkem pro
pracovníky muzeí v oblasti etnografie a pomáhají sjednotit popisy jednotlivých sbírkových
předmětů v rámci sbírkové evidence muzeí v ČR. Dlouhodobým záměrem AMG je vydání názvosloví
tiskem či na CD ROM a zajištění distribuce tohoto výstupu do všech českých muzeí.

Ediční činnost AMG

Některé původně plánované aktivity nebyly v roce 2017 plně dokončeny z důvodu krácení
výše poskytnutého finančního příspěvku ze strany MK ČR, a zejména díky účelovému určení dotace
a vyškrtnutí většiny edičních aktivit AMG.

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

Věstník AMG (6 x ročně, náklad 1 000 ks, ISSN 1213-2152 pro tištěnou verzi, ISSN 24647837 pro elektronickou verzi, registrace MK ČR E 8331; distribuce do všech členských
muzeí a galerií AMG a do dalších kulturních institucí, na krajské úřady, do knihoven atd.).
Časopis jako komunikační a informační platforma uvnitř oboru muzejnictví vychází od roku
1991. Věstník AMG až do roku 2015 vycházel i díky finanční podpoře MK ČR, neboť byl
zahrnut v rámci každoročně předkládaného projektu AMG „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."
Projekt opakovaně získával podporu
z dotačního titulu Kulturní aktivity – Podprogram Podpora spolků a pobočných spolků. Pro
rok 2017 byly poskytovatelem v žádosti znovu vyškrtnuty aktivity, na které nesmí být
finanční prostředky využity. Mezi ně bylo mj. opět zahrnuto i vydávání Věstníku AMG. Od
roku 2017 začal být Věstník AMG na základě opakovaných požadavků členské základny
AMG opět vydáván v tištěné podobě, a to plně ve vlastní režii AMG, vč. distribuce časopisu.
Veškerá čísla jsou publikována ve formátu PDF na webových stránkách http://www.czmuseums.cz na záložce Věstník AMG, kde jsou k dispozici i starší ročníky a rejstříky článků.
AMG k prezentaci elektronické verze časopisu využívá aplikaci ISSUU, kde ji pravidelně čte
na 330 uživatelů.
Součástí každého čísla Věstníku AMG je Kalendárium výstav – přehled výstav
připravovaných ve všech muzeích a galeriích v ČR pro dané období. Přehled je zveřejňován
na webových stránkách AMG pod záložkou Kalendárium akcí a obsahuje mj. i přehled nově
otevřených stálých expozic.
Muzeum a změna V : Sborník z mezinárodní muzeologické konference, Národní archiv,
22.–24. listopadu 2016 / The Museum and Change V : Anthology of the international
museology conference, National Archives, 22nd–24th November 2016. Praha : Asociace
muzeí a galerií České republiky, z. s., 2017. 288 s. ISBN 978-80-86611-77-8.
Paměťové instituce a legislativa. Sborník příspěvků ze semináře Českého komitétu Modrého
štítu, Národní archiv, 14. října 2014. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.,
2017. CD-ROM. ISBN 978-80-86611-74-7.
K vydání byl připravován sborník z 21. setkání česko-sasko-bavorsko-hornorakouských
muzejních pracovníků (texty příspěvků, překlady ČJ-NJ).
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2016 – elektronická verze k dispozici ve
formátu PDF v sekci Výroční zprávy AMG na http://www.cz-museums.cz. ISBN 978-8086611-76-1.
Výroční zpráva XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2016, ISBN 978-8086611-75-4, náklad 800 ks, cena 55 Kč.

Všechny nově vydané publikace AMG jsou po vytištění zdarma rozesílány všem členům
AMG – řádným (institucím), individuálním i čestným, nebo jsou připraveny k vyzvednutí na
Sekretariátu AMG. Počet zaslaných publikací závisí na výši členského příspěvku AMG každého člena
(instituce); čestným a individuálním členům AMG jsou publikace zaslány vždy po jednom kuse. Nad
tento rámec již zaslaných aktuálně vydaných titulů si mohou členové AMG publikace zakoupit za
jejich běžnou cenu (viz Objednávka publikací na webu AMG). Toto pravidlo se vztahuje i na nově
přijaté členy AMG, kteří si starší tituly již musí zakoupit za běžnou cenu, tzn. že zpětně publikace
Sekretariát AMG nevydává.

7. Vnitřní chod AMG v roce 2017

AMG zaměstnávala v roce 2017 tři, resp. pět zaměstnanců na plný pracovní úvazek (dvě
pracovnice jsou nyní na mateřské, resp. rodičovské dovolené). Funkci výkonné ředitelky AMG
vykonávala v průběhu celého období Anna Komárková, BBus (Hons). Na pozici výkonného
redaktora Věstníku AMG pracoval Mgr. et Mgr. Michal Bařinka, který byl od 1. listopadu 2017 na
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této pozici vystřídán Mgr. Monikou Benčovou. Jako externí spolupracovnice AMG působila na pozici
technické redaktorky Věstníku AMG Mgr. Jana Jebavá. Na pozici tajemníka Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis působil do 31. října 2017 Mgr. et Mgr. Michal Bařinka. Od 1. listopadu 2017 jej
vystřídala Mgr. Monika Benčová. Knihovnu AMG, Školu muzejní propedeutiky, agendu spojenou
s Komisemi AMG a správu webových prezentací AMG měla na starosti Mgr. Monika Benčová, která
od 1. listopadu 2017 přešla v rámci AMG na jinou pozici. Původní pracovní náplň byla výrazněji
upravena a dne 16. října 2017 byla na tuto novou pozici přijata Bc. Kateřina Svobodová. 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 2017 pokračovalo zpracovávání knihovního fondu AMG, který se stále rozrůstá
a který ke konci roku 2017 obsahoval 2 894 knihovních jednotek a 1 549 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 – mimo 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. Podrobné informace o knihovním fondu AMG jsou
k dispozici na http://www.cz-museums.cz – záložka Knihovna AMG.
Nadále probíhá archivace Školy muzejní propedeutiky, zejména absolventských prací. Jejich
texty jsou ukládány na Sekretariátu AMG a počet závěrečných prací dosáhl již 1 399 kusů.
Pro vnitřní potřeby AMG probíhá pravidelně archivace materiálů, které AMG vydala, nebo na
jejichž vydání se podílela, aby byla podchycena i tato činnost. Kromě tištěných publikací a Věstníku
AMG obsahuje archiv 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).
Sekretariát AMG 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 kanceláře AMG. Smluvní podmínky nájmu se zatím
nezměnily, nicméně nájemné je pravidelně zvyšováno o roční inflaci a významně se zvýšily také
zálohové platby za energie a služby. Činnost Sekretariátu AMG se odvíjí od finančních možností
AMG, což také souvisí s výší členských příspěvků AMG. Jejich zvýšení o 15 % v každé kategorii bylo
provedeno naposledy v roce 2007. Také v souvislosti se vstupem AMG do Unie zaměstnavatelských
svazů, které na svém zasedání dne 22. září 2016 schválil Senát AMG, bylo projednáno a poté
schváleno zvýšení členských příspěvků AMG o 17 % s platností od 1. ledna 2017.
Od roku 2017 se znovu v tištěné podobě vydává Věstník AMG, přičemž jeho výrobu, tisk
i distribuci si AMG zajišťuje plně z vlastních zdrojů, resp. i nadále se Exekutiva AMG snaží hledat
další finanční zdroje na výrobu časopisu.
Ve své činnosti 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 nově pod vedením Ing. Richarda M. Sichy.
Nově byla na základě rozhodnutí Senátu AMG ze dne 27. dubna 2016 ustavena pracovní
skupina pro diskuzi nad stávajícím zněním Stanov AMG. Exekutiva AMG se zabývala návrhem
kandidátů a vzhledem k jednání Senátu AMG do ní navrhla plk. Mgr. Aleše Knížka a PhDr. Zuzanu
Strnadovou jako zástupce strany, která není spokojena se současným stavem; dále PhDr. Zdeňka
Kuchyňku, PhDr. Luďka Beneše, členy Exekutivy AMG, kteří se mj. podíleli na přípravě současného
znění Stanov AMG, jež bylo přijato na XI. Sněmu AMG v Plzni na podzim 2015. Ustavení pracovní
skupiny bylo inzerováno na zasedání Senátu AMG s výzvou k zapojení se do její činnosti z řad členů
AMG. Její první a zatím také poslední jednání se na Sekretariátu AMG uskutečnilo dne 5. října
2016. Po diskuzi na téma rozdělení hlasů mezi řádné členy AMG, resp. navýšení počtu hlasů pro
hlasování na Sněmu AMG pro velká muzea zařazená do I. kategorie členských příspěvků bylo
domluveno, že plk. Mgr. Aleš Knížek zpracuje návrh řešení, předá jej k doplnění PhDr. Zuzaně
Strnadové a do konce října 2016 oba společně předloží materiál na dalším jednání pracovní
skupiny, resp. Exekutivě AMG a dále Senátu AMG. V roce 2017 návrh předložen nebyl.
V červnu 2017 rezignoval na pozici předsedy i člena Exekutivy AMG z pracovních
a rodinných důvodů Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. Následně též Mgr. Karel Ksandr, který nebyl
spokojen s operativností projednávání jím předloženého návrhu na změny v Národní soutěži muzeí
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Gloria musaealis, neboť všichni členové Exekutivy AMG nenalezli rychlejší termín než dlouhodobě
naplánované výjezdní zasedání, které se uskutečnilo ve dnech 18.–19. července 2017 v Leteckém
muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Na jednání byly projednány nejvýznamnější úkoly AMG
pro další období a také zhodnoceno plnění Usnesení XI. Sněmu AMG.
Stále je platná výzva k zapojení zaměstnanců členských muzeí a galerií AMG do činnosti
odborných a oborových Komisí AMG. Aktivní práce v Komisích AMG 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 na základě společné odborné specializace. 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 akcí a další aktivity v rámci rozvoje
oboru muzejnictví. Svou činnost prezentují Komise AMG na webových stránkách http://www.czmuseums.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
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).

8. Vnější vztahy AMG v roce 2017

V uplynulém období věnovala AMG pozornost dalšímu rozvoji vnějších vztahů.
K nejvýznamnějším partnerům již tradičně patřil Český výbor ICOM, z. s. Pravidelné setkání s jeho
představiteli proběhlo dne 20. července 2017 v Malé vile Památníku národního písemnictví v Praze.
Na programu byla především Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, její průběh, společné
memorandum vyhlašovatelů, příprava soutěžních dokumentů pro další ročníky atd. ČV ICOM také
požádal AMG o spolupráci a zapojení se do přípravy žádosti o pořadatelství generální konference
ICOM v Praze v roce 2022. V této věci oba partneři podepsali společné Memorandum o podpoře
přípravy a podání kandidatury na uspořádání generální konference ICOM v roce 2022 v Praze. Za
AMG byla do přípravného výboru konference nominována její I. místopředsedkyně Mgr. Irena
Chovančíková. Mimo to byla AMG zastoupena na plenárním zasedání ČV ICOM, které se uskutečnilo
dne 8. března 2017 v Moravském zemském muzeu v Brně. Stejně jako v předešlých letech se
ČV ICOM v roli spoluvyhlašovatele podílel na průběhu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.
Pokud jde o další příbuzné profesní sdružení, jímž je Rada galerií ČR, byla AMG zastoupena
na jejím sněmu, konaném ve dnech 15.–16. listopadu 2017 v Galerii moderního umění v Hradci
Králové. AMG zde zastupoval člen Exekutivy AMG PhDr. Pavel Ciprian.
Velkou aktivitu na poli vnějších vztahů vyvíjela AMG v souvislosti s Národní soutěží Gloria
musaealis. Jejím výsledkem bylo partnerství Českého rozhlasu, agentury CzechTourism, Hlavního
města Prahy, Českého vysokého učení technického v Praze, AV Media, a. s., a společnosti Three
Brothers Production nad slavnostním vyhlášením výsledků jubilejního XV. ročníku soutěže, které se
konalo v Betlémské kapli v Praze. Mediálními partnery akce se staly Český rozhlas Dvojka, Český
rozhlas Vltava a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY. Naproti tomu jednání vedená
s představiteli České televize vyústila prozatím v prezentování akce v ČT formou zpravodajské
podpory. Český rozhlas uvedl ve svých pořadech několik reportáží a odvysílal také rozhovory se
zástupci vyhlašovatelů soutěže i oceněných muzeí.
Klíčovým partnerem v pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis zůstává
Ministerstvo kultury. Na mnoha jednáních vedených na úrovni ředitele OM MK ČR i náměstka
ministra pro řízení sekce kulturního dědictví byl projednáván Soutěžní řád a Jednací řád komise
soutěže pro rok 2018, přípravy změny nařízení vlády a rovněž společné memorandum (dohoda)
vyhlašovatelů, diskutovalo se také o případných změnách pravidel soutěže, o jejím finančním
zajištění a o složení soutěžní komise. Tato jednání, na nichž byly připraveny soutěžní dokumenty
pro rok 2017 i 2018, dospěla koncem roku 2017 do stádia, kdy Dohoda vyhlašovatelů o pořádání
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byla připravena k podpisu, aby tak následně mohla začít
jednání o změnách nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných MK ČR,
v bodech týkajících se soutěže.
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S Národním muzeem pokračovala v roce 2017 spolupráce na třetím ročníku návštěvnické
soutěže Muzeum roku probíhající na jím provozovaném portálu do-muzea.cz.
Projekty oceněné v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis se představily dne 19. května
2017 na již desátém Národním zahájení Festivalu muzejních nocí, konaném ve spolupráci s Asociací
krajů České republiky, která se stala partnerem této akce, v prostorách litoměřického hradu. Akce
měla záštitu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Litoměřice Ladislava
Chlupáče.
AMG se zúčastnila ustavující schůze Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu
a památkovou péči konané dne 6. září 2017 v Českých Budějovicích, aby navázala na dosavadní
velmi plodnou spolupráci především v oblasti legislativy. Svoje připomínky k řadě nových nebo
upravovaných předpisů (mj. k novele vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke GDPR aj.) mohla díky této
spolupráci uplatňovat prostřednictvím AK ČR stejně jako prostřednictvím SMO ČR, s nímž byla
spolupráce v tomto směru navázaná v minulém období.
Na jednání zástupců AMG a SMO ČR dne 20. listopadu 2017 představila AMG návrh
systému registrace a akreditace muzeí a požádala o spolupráci při řešení aktuálních legislativních
otázek v oblasti muzejnictví. Obě strany se zároveň shodly na spolupráci při přípravě a realizaci
projektů, které přispívají k popularizaci muzejních institucí.
Radním pro kulturu ve všech krajích ČR byly odeslány dopisy s žádostí o společné jednání
s předsedou, resp. Exekutivou AMG. Setkání zatím proběhla v Libereckém, Královéhradeckém,
Plzeňském a Karlovarském kraji.
AMG se od počátku roku 2017, kdy vzniklo její řádné členství, zapojila do aktivit Unie
zaměstnavatelských svazů, zejména sekce kultury. Prostřednictvím UZS byly uplatňovány
připomínky AMG k novým legislativním aktům. AMG se také podílela na činnosti pracovní skupiny
k vytvoření grantového programu MK ČR na financování činnosti muzeí a galerií. Dne 21. března
2017 byla účastna jednání Valné hromady UZS s volbou prezidenta UZS a dne 7. listopadu 2017 na
její konferenci Kultura 2018. Zástupce AMG vystoupil v panelové diskuzi s příspěvkem
k problematice, s jakou se muzea a galerie v ČR potýkají (např. nákup sbírek, registr smluv apod.).
V rámci Českého komitétu Modrého štítu byla projednávána novela smlouvy komitétu
s ohledem na nový statut této mezinárodní organizace, možnost poskytnutí Kolečka záchranných
prací a první pomoci slovenským kolegům na základě licenční smlouvy, kterou se Zväzom múzeí na
Slovensku za českou stranu uzavřela AMG (komitét nemá právní subjektivitu) a také příprava
semináře na téma „Krizové plány v muzeích, archivech, knihovnách a dalších paměťových
institucích“, jehož termín byl stanoven na 24. října 2017.
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu bylo již tradičním partnerem AMG na
poli muzejní statistiky. K ulehčení práce s vyplňováním statistických výkazů V-Kult byl zpracován
patnáctistránkový manuál – Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu
a galerii (muzeu výtvarných umění) Kult (MK) 14–01, jež jsou v aktualizované podobě umístěny na
webových stránkách AMG i NIPOS.
AMG byla pravidelně zastupována v České komisi pro UNESCO, a to jak na plenárních
zasedáních komise dne 29. června 2017 a 15. prosince 2017, tak i na Sekci pro kulturu
a komunikaci dne 23. května 2017 a 20. listopadu 2017, kdy proběhlo její zasedání společně se
Sekcí pro vzdělávání, vědu a informatiku, na němž se mj. diskutovala problematika Katedry
UNESCO pro muzeologii a světové dědictví při Masarykově univerzitě. Pokračovala debata
o implementaci Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy
ve společnosti, přijaté Generální konferencí UNESCO v listopadu 2015. Pracovní skupina zástupců
sekce, v níž AMG zastupovali pověření členové Exekutivy AMG, se sešla dne 6. února 2017 a 13.
března 2017. Jednotlivé odstavce Doporučení byly podrobně diskutovány zejména s ohledem na
znění stávající Koncepce rozvoje muzejnictví pro období 2015–2020. Z jednání pracovní skupiny
vznikla souhrnná zpráva především k bodům, které mají být akcentovány ve vládních dokumentech
příštích období. Zpráva byla schválena na zasedání Sekce pro kulturu a komunikaci dne 23. května
2017 a následně na plenárním zasedání České komise pro UNESCO dne 29. června 2017.
S agenturou CzechTourism spolupracovala AMG nejen v rámci partnerství k Národní soutěži
Gloria musaealis, ale podílela se také na jejím projektu EDEN 2017 účastí svých zástupců na
evaluačních exkurzích a hodnocením turistických destinací soutěžících v tomto projektu.
Na poli zahraničních vztahů byl AMG opět nejbližším partnerem Zväz múzeí na Slovensku.
Z jeho strany byla AMG oslovena ve věci společného uspořádání mezinárodní konference k 100.
výročí vzniku ČSR v roce 2018, jíž by se účastnily také Český výbor ICOM, Slovenský komitét
ICOM, Rada galerií ČR a Rada galérií Slovenska. Společné jednání k přípravě konference se
uskutečnilo dne 26. září 2017 v Mikulově. Další jednání proběhlo dne 22. listopadu 2017
v Moravské galerii v Brně, kde byl mj. domluven termín konference, která by se měla konat ve
dnech 13.–15. listopadu 2018 v Bratislavě a v Martině.
I nadále pokračovaly kontakty čtyř partnerských muzejních organizací z ČR, Saska,
Bavorska a Horního Rakouska. Dne 30. května 2017 byla na Sekretariátu AMG projednána příprava
a realizace čtyřstranného, již 26. setkání muzejníků na odborné konferenci „Krásný starý nový
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svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti“, která pak následně proběhla ve dnech 24.–
26. září 2017 v Mikulově.
Významně se AMG podílela také na organizaci 11. mezinárodní konference asociace Hands
On! (International Association of Children in Museums) na téma „Budoucnost v rukách dětí.
Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny", která proběhla ve dnech 10.–14. října 2017
v Plzni, Písku a Praze.
Ve dnech 9.–12. listopadu 2017 se v Gentu uskutečnila 25. výroční konference NEMO na
téma „The Value of Museum Collections" (Hodnota muzejních sbírek), na níž AMG zastupovala
Mgr. Denisa Brejchová ze Západočeského muzea v Plzni, p. o.

Faktografická část

A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2017

AMG byla založena dne 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 2017 měla AMG 172 individuálních, 14 čestných a 301 řádných členů.
V průběhu roku 2017 Senát AMG přijal na základě přihlášek 5 řádných členů, 28 individuálních
členů a 2 čestné členy; 1 řádný člen z AMG vystoupil a 1 řádnému členovi bylo členství v AMG na
základě rozhodnutí Senátu AMG ukončeno z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků.
K 31. prosinci 2017 bylo tedy v AMG registrováno 200 individuálních, 16 čestných a 304 řádných
členů.
Druh zřizovatele

Členská muzea AMG

Ministerstvo kultury

20

Kraj

84

Město nebo obec

124

Jiné ministerstvo

6

Památkový ústav

3

Podnikatelský subjekt

16

Nevládní nezisková organizace

33

Soukromá osoba

6

Církev či náboženská společnost

5

Vysoká škola

6

Jiný zřizovatel

1

Celkem

304

B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG
v roce 2017
Exekutiva AMG

Předseda AMG: Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. (Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum;
dne 27. června 2017 na funkci rezignoval z rodinných důvodů a velkého pracovního vytížení,
spojeného mj. s jeho blížící se dlouhodobou stáží na Tchaj-wanu)
I. místopředsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Dle ustanovení § 14 odst. 4 Stanov AMG převzala po rezignaci předsedy AMG veškerou jeho
agendu a pravomoci I. místopředsedkyně AMG Mgr. Irena Chovančíková.
II. místopředseda AMG: PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně)
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Členové Exekutivy AMG:
PhDr. Pavel Ciprian (Muzeum města Brna)
PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově)
Mgr. Karel Ksandr (Národní technické muzeum; dne 27. června 2017 na funkci rezignoval z důvodu
nesouhlasu s některými oblastmi činnosti Exekutivy AMG zejména v rámci přípravy a realizace
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis), na jeho místo byl rozhodnutím Senátu AMG ze dne 20.
září 2017 kooptován předseda Pardubické krajské sekce AMG Ing. Richard M. Sicha (Muzeum
čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny" Králíky a Památník obětem internace
Králíky)
PhDr. Luděk Beneš (kooptován Senátem AMG dne 27. dubna 2016 na místo PhDr. Jana Novotného)
Členové Exekutivy AMG 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 2017:
Exekutiva AMG se za rok 2017 sešla celkem desetkrát: 25. ledna, 16. února, 22. března,
19. dubna, 27. června, 18.–20. července, 8. září, 18. října, 15. listopadu a 6. prosince.
Pro potřeby přímého kontaktu si po XI. Sněmu AMG v Plzni v roce 2015 Exekutiva AMG rozdělila
jednotlivé Krajské sekce AMG a sféry kompetencí v rámci AMG. Ke změně došlo po rezignaci
předsedy AMG a člena Exekutivy AMG Mgr. Karla Ksandra a kompetence byly v roce 2017 nově
rozděleny takto:
Mgr. Irena Chovančíková – koncepční činnost, vnitřní chod AMG, Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis, muzeologie a vzdělávání (komunikace s katedrami VŠ); Zlínská krajská sekce AMG,
Jihomoravská krajská sekce AMG, Olomoucká krajská sekce AMG
PhDr. Zdeněk Kuchyňka – legislativa (spolupracuje PhDr. Jana Hutníková – problematika
účtování nákupů do sbírek); Středočeská krajská sekce AMG, Liberecká krajská sekce AMG
PhDr. Pavel Ciprian – vnitřní chod AMG (spolupracuje PhDr. Zita Suchánková), propagace
a popularizace (spolupracuje Mgr. Irena Chovančíková), komunikace s Radou galerií ČR (standardy
oboru), vnější vztahy a kontakt se zahraničím (NEMO); Krajská sekce AMG Vysočina,
Moravskoslezská krajská sekce AMG
PhDr. Jana Hutníková – problematika malých muzeí, legislativa – účetnictví, předsedkyně
Redakční rady Věstníku AMG; Plzeňská krajská sekce AMG, Karlovarská krajská sekce AMG
Ing. Richard M. Sicha – digitalizace, problematika GDPR; Královéhradecká krajská sekce AMG,
Ústecká krajská sekce AMG
PhDr. Luděk Beneš – spolupráce s muzejními svazy v Sasku, Bavorsku a Horním Rakousku,
konference Vznik ČSR 2018; Krajská sekce hl. m. Prahy AMG, Jihočeská krajská sekce AMG,
Pardubická 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 § 12 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 2017:
Senát AMG zasedal v průběhu roku 2017 celkem čtyřikrát: 1. března, 31. května, 20. září
a 14. prosince.
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Krajské sekce AMG

Krajská sekce hlavního města Prahy

Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy, datum volby: 11. 4.
2016
Zasedání v roce 2017:
20. 11. 2017, Praha – jednání se uskutečnilo v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Program:
Registrace a akreditace muzeí, GDPR, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, možnost svolání
mimořádného Sněmu AMG.

Středočeská krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. David Hroch, Městské muzeum Sedlčany, datum volby: 24. 11. 2015
Zasedání v roce 2017:
4. 4. 2017, Mělník – Koncepce rozvoje muzejnictví a příprava registrace/akreditace muzeí,
současný stav a spolupráce AMG s OM MK ČR, CES, stav muzejní legislativy, EET, pojetí muzeí dle
Etického kodexu ICOM, danění příjmů z vedlejší činnosti, zprávy z Exekutivy AMG, Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, nárůst legislativních pravidel a norem, příprava
XII. Sněmu AMG v roce 2018.
7. 11. 2017, Praha – kategorizace muzeí, změny v Katalogu prací, změny v Exekutivě AMG,
slučování muzeí, metodika nastavení Benchmarkingu muzeí – NIPOS, XII. Sněm AMG v roce 2018,
zprávy z konferencí a seminářů, významná výročí v roce 2018, výstavní činnost.

Jihočeská krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. Aleš Seifert, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, datum volby:
25. 1. 2016
Zasedání v roce 2017:
22. 3. 2017, České Budějovice – jednání se uskutečnilo v Alšově jihočeské galerii (Wortnerův
dům). Na programu byla především Koncepce rozvoje muzejnictví a příprava registrace/akreditace
muzeí, současný stav a spolupráce AMG s OM MK ČR, CES, EET, pojetí muzeí dle Etického kodexu
ICOM, danění příjmů z vedlejší činnosti, zprávy z činnosti Exekutivy AMG. Jednání sekce se
zúčastnil PhDr. František Šebek, který představil problematiku registrace a akreditace.

Plzeňská krajská sekce

Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské muzeum a Muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze,
datum volby: 22. 1. 2016
Zasedání v roce 2017:
22. 5. 2017, Plzeň – setkání se uskutečnilo v Západočeském muzeu v Plzni, p. o. Program:
Informace a připomínky k připravované legislativě, Koncepce rozvoje muzejnictví, registrace
a akreditace muzeí. Setkání se zúčastnila členka Exekutivy AMG PhDr. Jana Hutníková a seznámila
členy sekce s nejnovějšími plány AMG, podala podrobné informace o změnách v exekutivě
a krocích k lepší komunikaci uvnitř AMG. Závěrem setkání si zúčastnění zástupci muzeí vyměňovali
profesní poznatky, zabývali se regionálními otázkami a plánovanými aktivitami.

Karlovarská krajská sekce

Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš, Městské muzeum Mariánské Lázně, datum volby: 13. 1. 2016
Zasedání v roce 2017:
14. 2. 2017, hrad Seeberg – setkání se uskutečnilo v pobočce Městského muzea Františkovy
Lázně. Členka Exekutivy AMG PhDr. Jana Hutníková seznámila členy sekce s aktuálními činnostmi
v rámci AMG. Předseda sekce informoval o novém členu – Muzeu Mattoniho v Kyselce, dále
o personálních změnách na místech statutárních zástupců jednotlivých muzeí a o přípravě
XII. Sněmu AMG v roce 2018. Členové sekce se vzájemně informovali o akcích chystaných na rok
2018. Diskuze proběhla nad možnou spoluprací při vydávání sborníku Muzea Karlovarského kraje.

Ústecká krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, datum volby: 22. 4. 2016
Zasedání v roce 2017:
13. 12. 2017, Děčín – jednání se uskutečnilo v Oblastním muzeu v Děčíně. Program: Informace
o stavu AMG a aktuální legislativě, informace o stavu muzeí Ústeckého kraje, vč. aktuálních
výběrových řízení na ředitele, projednání spolupráce na připravované putovní výstavě ke vzniku
ČSR, na přípravě společné výstavy a publikace v roce 2019 s tématem výtvarného umění
1. poloviny 20. století a spolupráce na vydávání edice věnované archeologickým výzkumům
severozápadních Čech.

24

Další činnost orgánu AMG:
Jednání muzeí zřizovaných Ústeckým krajem o evidenčních systémech sbírek muzejní povahy
(2. 2. 2017 – Ústí n. L.; 23. 1. 2017 – Most; 20. 3. 2017 – Most; 12. 6. 2017 – Chomutov).
Příprava společné výstavy k výtvarnému umění 1. poloviny 20. století ze sbírek muzeí Ústeckého
kraje. Ve dnech 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 se uskutečnila výstava „Svět kachlových kamen” jako
společný projekt muzeí Ústeckého kraje pod vedením Oblastního muzea v Mostě, v roce 2018 bude
mít výstava reprízu v Muzeu města Ústí nad Labem.

Liberecká krajská sekce

Předsedkyně sekce: Mgr. Petra Hejralová, Městské muzeum v Železném Brodě, datum volby:
29. 2. 2016
Zasedání v roce 2017:
4. 5. 2017, Liberec – sekce se sešla v Severočeském muzeu v Liberci za přítomnosti člena
Exekutivy AMG PhDr. Zdeňka Kuchyňky. Program: Diskuze nad systémem registrace/akreditace
muzeí a galerií, problematika zveřejňování smluv v Registru smluv, EET a její dopad na muzea.

Královéhradecká krajská sekce

Předseda sekce: PhDr. Michal Babík, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, datum volby: 18. 1.
2016
Zasedání v roce 2017:
29. 5. 2017, Česká Skalice – sekce se sešla v Muzeu Boženy Němcové za účasti předsedy AMG
Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D. Program: Diskuze nad návrhem registrace/akreditace muzeí,
zkušenosti s legislativními novinkami, příprava publikace Poklady sbírek Královéhradeckého kraje.
18. 12. 2017, Jičín – sekce se sešla v Regionálním muzeu a galerií v Jičíně za účasti náměstkyně
hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martiny Berdychové. Program: Diskuze nad aktuálními
problémy oboru muzejnictví, GDPR, představení koncepce nového ředitele MVČ v Hradci Králové,
Poklady sbírek Královéhradeckého kraje a koordinace spolupráce muzeí na této publikaci.

Pardubická krajská sekce

Předseda sekce: Ing. Richard M. Sicha, Muzeum čs. opevněni z let 1935–38, Pěchotní srub K–S 14
„U cihelny“ Králíky a Památník obětem internace Králíky, datum volby: 8. 2. 2016.
Zasedání v roce 2017:
3. 11. 2017, Pardubice – sekce se sešla ve Východočeském muzeu v Pardubicích za účasti
náměstka hejtmana Pardubického kraje Mgr. Romana Línka, MBA; vedoucího Odboru kultury,
sportu a cestovního ruchu Pardubického kraje Mgr. Milana Nováka; Mgr. Josefa Richtera
z Destinační společnosti Východní Čechy a Mgr. Matěje Pešty z Městského muzea Přelouč. Jednání
sekce se zúčastnili také II. místopředseda AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Milan Horký
(Kolegium muzeí bří Čapků a Boženy Němcové), PhDr. Michal Babík (předseda Královéhradecké
sekce AMG) a nový ředitel MVČ HK doc. Mgr. Petr Grulich. Program: Vystoupení hostů
k problematice podpory muzeí v Pardubickém kraji, informace z jednání Senátu a Exekutivy AMG,
registrace/akreditace muzeí, záležitosti legislativy, GDPR, příprava XII. Sněmu AMG.
Další činnost orgánu AMG:
Předseda sekce se dotázal členů anonymním dotazníkem, kam by se mělo v zájmech AMG
směřovat. Výsledek ankety byl poskytnut členům Pardubické sekce AMG i Exekutivě AMG. Na
prvním místě zájmu členů se umístila oborová legislativa. Ve spolupráci s Destinační společností
Východní Čechy byla připravena k vydání brožura Muzea Pardubického kraje k propagaci členských
muzeí a galerií AMG v Pardubickém kraji.

Krajská sekce Vysočina

Předseda sekce: MgA. Jiří Jedlička, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, datum poslední volby:
31. 3. 2016
Zasedání v roce 2017:
30. 5. 2017, Jihlava – jednání sekce se uskutečnilo v Muzeu Vysočiny Jihlava. Program: Tvorba
muzejních standardů a registračního/akreditačního systému muzeí v České republice. Setkání se
zúčastnili také člen Exekutivy AMG PhDr. Pavel Ciprian a vedoucí pracovní skupiny AMG pro
přípravu systému PhDr. František Šebek.
Další činnost orgánu AMG:
Předávání informací z AMG e-mailem.
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Jihomoravská krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. Petr Kubín, Regionální muzeum v Mikulově, p. o., datum volby: 7. 12. 2015
Zasedání v roce 2017:
24. 5. 2017, Brno – zasedání sekce se uskutečnilo v Etnografickém ústavu MZM. Program:
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, archeologická mapa ČR a návrh registrace/akreditace
muzeí a galerií v ČR.

Olomoucká krajská sekce

Předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová, Vlastivědné muzeum v Šumperku, datum volby:
leden 2016
Zasedání v roce 2017:
Jednání sekce se uskutečnily vždy současně s poradami ředitelů PO Olomouckého kraje v kultuře,
kde se řešily zejména problémy spojené s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb. a také kategorizace
muzeí. Komunikace probíhá zejména prostřednictvím e-mailů, osobní setkávání je díky vytížení
ředitelů velmi komplikované.

Zlínská krajská sekce

Předseda sekce: Ing. Tomáš Vitásek, Muzeum regionu Valašsko, p. o., datum volby: 22. 3. 2016
Členové výboru: Ing. Jindřich Ondruš, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
Mgr. Pavel Hrubec, MBA, Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., datum volby: 22. 3. 2016
Zasedání v roce 2017:
26. 6. 2017, Vsetín – setkání se uskutečnilo v Muzeu regionu Valašsko, p. o. Program: Návrh
připravované registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR.

Moravskoslezská krajská sekce

Předsedkyně sekce: PhDr. Sylva Dvořáčková, Muzeum Novojičínska, p. o., datum volby: 1. 2. 2016
Zasedání v roce 2017:
2. 3. 2017, Ostrava – setkání se uskutečnilo v Ostravském muzeu, p. o. Program: Informace ze
zasedání Senátu AMG, nový program IROP-Muzea II.
17. 10. 2017, Český Těšín – setkání se uskutečnilo v Muzeu Těšínska, p. o. Program: Informace
k dění v AMG, nabídky výměny výstav.
23. 11. 2017, Ostrava – setkání se uskutečnilo v Ostravském muzeu, p. o. Program: Možnosti
vzájemného využití technického zázemí muzeí.
Další činnost orgánu AMG:
Výměna výstav – „Tajemství hlíny”, výstava Muzea Těšínska, p. o., v Muzeu Novojičínska, p. o.

Komise AMG

Komise archeologická

Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (individuální člen AMG), datum volby: 2017
Členové výboru: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kněžnou);
doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Mgr. Zuzana
Jarůšková (Muzeum regionu Boskovicka), Mgr. Martin Kuča (Městské muzeum v Moravském
Krumlově), Mgr. Dana Menoušková (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), Mgr. Milan Metlička
(Západočeské muzeum v Plzni, p. o.), doc. PhDr. Martin Oliva, DrSc. (Moravské zemské muzeum),
Mgr. Jiří Orna (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.), PhDr. Petr Zavřel (Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích), Mgr. David Zimola (Muzeum Vysočiny Jihlava), datum volby: 2017
Počet členů komise: 41 institucí (59 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2017:
24. 1. 2017, Praha – příprava XLV. semináře Archeologické komise AMG (datum, místo, námět,
volby nového výboru).
31. 5.–2. 6. 2017, Brno – organizační zajištění semináře a plenární zasedání Archeologické
komise AMG.
Konferenční činnost orgánu AMG:
31. 5.–2. 6. 2017, Brno, Moravské zemské muzeum-Pavilon Anthropos – XLV. seminář na
téma „Aktuální elektronické evidenční systémy“ (účast 69 archeologů z muzeí a institucí památkové
péče, diskuze o použití evidenčních systémů pro archeologické sbírky).
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Komise botanická

Předseda komise: Mgr. Lukáš Krinke (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.), datum
volby: 7. 6. 2016
Členové výboru: RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum), Mgr. Jiří Juřička (Muzeum
Vysočiny Jihlava), datum volby: 7. 6. 2016
Počet členů komise: 36 institucí (54 zástupců), 2 individuální členové, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2017:
6. 6. 2017, Kráľova Lehota-Svarín, Slovensko – informace o zasedáních Senátu AMG,
hospodaření komise v letech 2016 a 2017, stav členské základny. Plenární zasedání pověřilo
RNDr. Svatavu Kubešovou organizací podzimního semináře v Brně. Upřesnění plánu jarních
seminářů komise na léta 2018 až 2020 (2018 – Chebsko, garant Jiří Brabec, Muzeum Cheb; 2019 –
Beskydy, garant Petra Juřáková, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek; 2020 – Slovensko, garant Stano
Očka). Diskuze k plánu činnosti komise na období 2018 až 2020 a jeho schválení.
Konferenční činnost orgánu AMG:
5.–9. 6. 2017, Nízké Tatry, Slovensko – Seminář botaniků muzeí ČR a SR, terénní seminář
sestávající z odborných exkurzí a přednášek se zaměřením na flóru a vegetaci Nízkých Tater.
Seminář pořádalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš ve
spolupráci s AMG, Správou NP Nízké Tatry a s finanční podporou MK ČR a Ministerstva životného
prostredia SR. Exkurze byly vedeny RNDr. Peterem Turisem, botanikem Správy národního parku
Nízké Tatry. První z nich vedla na Veľký Bok, druhý exkurzní den byl věnován horským loukám
a rašeliništím v okolí obce Liptovská Teplička, třetí exkurze mířila do NPR Ohniště v západní části
pohoří – do blízkosti nejvyššího vrcholu Ďumbieru. Seminář byl ukončen exkurzí do NPP Važecká
jaskyňa. Setkání se zúčastnilo na 50 botanicky zaměřených pracovníků českých a slovenských
muzeí.
17.–18. 10. 2017, Brno – Podzimní determinační seminář v prostorách botanického oddělení
Moravského zemského muzea věnovaný determinacím rodu Bromus. Vedení semináře se ujali
Jindřich Chrtek z Botanického ústavu AV ČR a Jiří Danihelka z Ústavu botaniky a zoologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Jiří Juřička z Muzea Vysočiny Jihlava seznámil
s možnostmi zpracování geografických dat v nejrůznějších programech a aplikacích od mapových
a navigačních až po profesionální pracující v prostředí GIS. Seminář byl zakončen přednáškou Ivo
Rožnovského z CITeM o programu DEMUS.

Komise dějin umění

Předseda komise: PhDr. Jan Mohr (individuální člen AMG), datum volby: 2012
Členové výboru komise: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum
volby: 2012
Počet členů komise: 30 institucí (38 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2017:
Komise se v roce 2017 nesešla, probíhaly pouze individuální konzultace a registrace nových členů.

Komise etnografická

Předsedkyně komise: PhDr. Romana Habartová (individuální členka AMG), datum volby: 14. 10.
2015
Členové výboru komise: PhDr. Ivana Kubečková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy),
Mgr. Marta Kondrová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), Mgr. Veronika Hrbáčková
(Vlastivědné muzeum v Olomouci), PhDr. Blanka Petráková (Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně), datum volby: 14. 10. 2015
Počet členů komise: 56 institucí (98 zástupců), 12 individuálních členů
Zasedání v roce 2017:
4. 10. 2017, Vsetín – plenární zasedání komise se uskutečnilo v rámci podzimního semináře
v Muzeu regionu Valašsko, p. o. Na programu byly aktuální informace z AMG, přijetí nových členů
a celková revize členské základny komise.
Konferenční činnost orgánu AMG:
25.–26. 4. 2017, Litomyšl – v rámci programu semináře byly projednány tematické okruhy:
Sbírky muzejní povahy, Digitalizace muzejních sbírek, Zpřístupňování sbírkových databází
veřejnosti, Výstupy pověřených pracovišť MK ČR, Nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR
(krajské seznamy), Muzejně-pedagogická praxe, Projekty a počiny poslední doby (výzkumy,
expozice, výstavy, publikace), Dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti.
14.–15. 6. 2017, Brno – spolupráce na konferenci „Textil v muzeu” na téma „Nejstarší textilní
sbírky muzeí a galerií pohledem archeologie i historie”. Konferenci pořádalo Technické muzeum
v Brně ve spolupráci s oborovými Komisemi AMG.
4.–5. 10. 2017, Vsetín – podzimní seminář komise, jehož součástí bylo jednání Výboru EK AMG.
Na programu byly přednášky a komentovaná prohlídka expozic muzea.
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Komise geologická

Předsedkyně komise: RNDr. Blanka Šreinová (individuální členka AMG), datum volby: 27. 5. 2014
Členové výboru komise: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. (Moravské zemské muzeum,
I. místopředseda komise), Mgr. Petra Burdová (individuální členka AMG, II. místopředsedkyně)
datum volby: 27. 5. 2014
Počet členů komise: 29 institucí (42 zástupců), 13 individuálních členů
Zasedání v roce 2017:
24. 4. 2017, Sedmihorky – informace o dění v AMG, diskuze o změnách v členské základně AMG
a v Geologické komisi AMG, výměna zkušeností související s problematikou správy muzejních
sbírek a PR apod.
Ediční činnost orgánu AMG:
Mencl, V. – Košťák, M. – Čermák, J. – Štamberk, S. – Rapprich, V. Seminář geologů muzeí ČR
a SR, Český ráj 2017. Sborník a exkurzní průvodce. Vydalo Městské muzeum Nová Paka s finanční
podporou MK ČR (prostřednictvím AMG) a s podporou UNESCO Globálním geoparkem Český ráj při
příležitosti konání Semináře geologů muzeí ČR a SR pořádaného ve dnech 24.–28. dubna 2017.
Publikace ve stručnosti zaznamenává charakteristiku lokalit s kontextem geologického vývoje
vybraných míst v exkurzní oblasti.
Konferenční činnost orgánu AMG:
24.–28. 4. 2017, Sedmihorky – program semináře byl strukturovaný do pěti dní. V každém
bloku probíhaly celodenní exkurze a večerní bloky s přednáškami a diskuzí. První den proběhlo
plenární zasedání Geologické komise AMG. Exkurze probíhaly do oblastí – Novopacko I a Jičínsko:
Klenotnice Nová Paka, lom Hvězda, Zlámaniny, Hřídelec, Podhorní Újezd, Javorka a Čeřovka;
Turnovsko a Železnobrodsko: Tlukačka, Bozkovské dolomitové jeskyně, Smrčí, Muzeum Českého
ráje v Turnově a Koberovy; Semilsko a Novopacko II: Kyje, Doubravice, Kundratice, Studenec
a Rovně; Hruboskalsko. Přednáškové bloky byly věnovány tématům: „Muzeum slouží lidem“,
„Muzeum bádá“, „Vůně dalekých krajin“. Všechny plánované aktivity byly v průběhu semináře beze
zbytku splněny. Hlavními organizátory semináře byly Městské muzeum Nová Paka a UNESCO
Globální geopark Český ráj.
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, vč. jejich
výsledků, diskuze nad výstavními tématy, vč. možností mezirezortních výměn, vede k rozsáhlé
mezi-muzejní spolupráci na různých úrovních.

Komise knihovnická

Předsedkyně komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka), datum volby:
13. 9. 2016
Členové výboru komise: Mgr. Alena Petruželková (Památník národního písemnictví,
místopředsedkyně), Mgr. Iveta Mátlová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, tajemnice), Mgr.
Hana Bartošová (Muzeum umění Olomouc), Mgr. Jiří David (Muzeum Brněnska), Eva Entlerová,
BBus (Hons.) (České muzeum stříbra v Kutné Horě), Mgr. Martina Halířová, Ph.D. (Východočeské
muzeum v Pardubicích), PhDr. Martina Horáková (Národní galerie v Praze), Mgr. Alžběta Kulíšková
(Muzeum Českého ráje v Turnově), Mgr. Helena Macurová (Muzeum Těšínska, p. o.), PhDr. Judita
Matějová (Moravská galerie v Brně), PhDr. Jana Michlová (Regionální muzeum v Teplicích), Iva
Nývltová (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), Mgr. Štěpán Karel Odstrčil (Městské
muzeum Františkovy Lázně, knihovna Památníku národního písemnictví v Praze), Mgr. Petr Souček
(Národní technické muzeum), Mgr. Helena Stejskalová (Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích), Hana Tupá (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici), Jana Válková
(Horácká galerie v Novém Městě na Moravě), Mgr. Eva Vondálová (Uměleckoprůmyslové museum
v Praze) datum volby: 13. 9. 2016
Počet členů komise: 72 institucí (108 zástupců), 16 individuální členové
Zasedání v roce 2017:
30. 1. 2017 – Praha, Knihovna Národního muzea – zhodnocení 40. semináře v Hradci Králové,
příprava 41. semináře v Západočeském muzeu v Plzni, p. o., informace Mgr. Martina Sekery, Ph.D.,
člena pracovní skupiny pro zpracování novely knihovního zákona a člena ÚKR.
22. 5. 2017 – Praha, knihovna Národního technického muzea – příprava 41. semináře
v Západočeském muzeu v Plzni, p. o., odborný program, příprava podkladů k vytvoření žádosti
o grant pro seminář 2018 v Písku, informace o činnosti ÚKR – předsedkyně komise se stala její
členkou a zúčastnila se 1. zasedání komise ve dnech 6.–7. 4. 2017 v Třešti (úkoly k implementaci
Koncepce rozvoje knihoven, priorita č. 4 – trvalé uchování dokumentů), výzva k vyplnění dotazníku
„Analýza věkové a vzdělanostní situace knihovníků“, řešení muzejních standardů a kategorizace
muzeí.
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5. 9. 2017 – Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, p. o. – Valná hromada členů Knihovnické
komise AMG proběhla v rámci 41. semináře knihovníků muzeí a galerií.
10. 11. 2017 – Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích – návštěva veletrhu Zámek
plný knih, zhodnocení 41. semináře v Plzni, příprava 42. semináře v Prácheňském muzeu v Písku
ve dnech 4.–6. 9. 2018 (program, organizace, data), doplnění dlouhodobého plánu seminářů,
informace z ÚKR, AMG, informace z regionů.
Ediční činnost orgánu AMG:
Na webu Knihovnické komise AMG jsou k dispozici aktuální materiály komise, aktualizovaný
seznam členů, příspěvky ze seminářů, adresář muzejních knihoven, zápisy ze schůzí výkonného
výboru, knihovnické odkazy, fotogalerie, publikační činnost o muzejních knihovnách.
Konferenční činnost orgánu AMG:
5.–7. 9. 2017, Plzeň – 41. seminář knihovníků muzeí a galerií v Západočeském muzeum v Plzni.
Semináře se zúčastnilo 114 účastníků. Hosté: Mgr. Blanka Skučková, vedoucí oddělení literatury
a knihoven MK ČR; Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP; PhDr. Vít Richter, předseda
Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a předseda ÚKR; Mgr. Martin Baxa, náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče a PhDr. Jana Hutníková, členka
Exekutivy AMG. První blok příspěvků byl věnován dotačním programům a grantům pro knihovny.
Jednotlivé programy VISK (Veřejné informační služby knihoven), které vyhlašuje Ministerstvo
kultury, představili odborní garanti: VISK 3 (Informační centra knihoven), VISK 5 (Retrokon),
VISK 6 (Memoriae Mundi Series Bohemica), VISK 7 (Kramerius), VISK 8 (Informační zdroje)
a VISK 9 (Rozvoj Souborného katalogu ČR CASLIN a souboru národních autorit). Blok „Budování
a využívání digitálních knihoven a elektronické zdroje“ obsahoval 6 prezentací konkrétních projektů
a zkušeností s digitalizačními programy. Další blok semináře byl věnován ochraně knižních fondů
a knižní kultuře. Seminář doplnilo tradiční společenské setkání s vystoupením klavíristky Sáry
Bukovské a exkurze do Semlerovy rezidence s expozicí interiérů architekta Adolfa Loose, Meditační
Hruškovy zahrady a Muzea knihtisku. Pravidelná každoroční setkávání umožňují navazování
kontaktů, sdílení zkušeností s kolegy z celé republiky a jsou neocenitelným zdrojem spolupráce.
Další činnost orgánu AMG:
Předsedkyně komise je od 2017 členkou Ústřední knihovnické rady, kde zastupuje knihovny muzeí
a galerií. PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka), PhDr. Michaela Tydlitátová
(Knihovna Náprstkova muzea afrických, amerických a asijských kultur) a Mgr. Alena Petruželková
(Památník národního písemnictví) jsou členkami pracovní skupiny Koncepce trvalého uchování
tradičních knihovních dokumentů.

Komise konzervátorů-restaurátorů

Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně), datum volby: 20. 9. 2017
Členové výboru komise: Ing. Dušan Perlík (Národní galerie v Praze), Ing. Alena Selucká (Technické
muzeum v Brně), doc. Petr Kuthan (individuální člen AMG), doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (VŠCHT).
Revizní komise: Ing. Jan Josef (individuální člen AMG), Aranka Součková-Daňková (Polabské
muzeum v Poděbradech), Alena Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě).
Krajské sekce: Jihočeská – Petr Náděje (Prácheňské muzeum v Písku), Jihomoravská – Alena
Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), Karlovarská – Dušan Vančura (Muzeum Cheb),
Vysočina – Mgr. Jaroslav Bašta (Muzeum Vysočiny Třebíč), Ústecká a Liberecká – David Lejsek
(Severočeské muzeum v Liberci), Moravskoslezská a Olomoucká – Mgr. Markéta Šimčíková
(Valašské muzeum v přírodě pod Radhoštěm), Pardubická a Královéhradecká – Mgr. Dana
Modráčková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Litomyšl), Hlavní město Praha – Ing.
Jindřiška Drozenová (Muzeum hlavního města Prahy), Plzeňská – Bc. Eva Podzemná (Západočeské
muzeum v Plzni, p. o.), Středočeská – Aranka Součková-Daňková (Polabské muzeum
v Poděbradech), Zlínská – Ondřej Mour, DiS. (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), datum
volby: 20. 9. 2017
Počet členů komise: 72 institucí (233 zástupců), 26 individuálních členů, 2 čestní členové
Zasedání v roce 2017:
28. 2. 2017, Technické muzeum v Brně – představení J. Drozenové z Muzea hl. m. Prahy, která
je novou krajskou zástupkyní za Prahu, revize členské základny, nefunkčnost sekce Jihočeského
kraje a volba nového zástupce, operativní sdružení sekce Libereckého a Ústeckého kraje, informace
o přípravách Konference konzervátorů-restaurátorů.
18. 9. 2017, Fakulta restaurování UP v Litomyšli – informace o dění v AMG, Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis, vyjádření k návrhu vytvoření samostatné kategorie udělování cen za
„restaurátorský počin“. Přítomni členové komise se shodli na tom, že není vhodné rozšiřovat další
kategorie soutěže v oblasti restaurování, jelikož výjimečné restaurátorské zásahy lze předkládat
v rámci existující kategorie „Muzejní počin roku“. V této souvislosti je potřeba více prezentovat
konzervátorsko-restaurátorskou práci mezi řediteli a vedoucími pracovníky muzeí, aby do příslušné
kategorie dané počiny předkládali. Nová kategorie by vyžadovala nastavení objektivních kritérií
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hodnocení, ustanovení odborné komise a posuzování restaurovaných děl. Z hlediska agendy
a organizačních možností potencionálních hodnotitelů se to nejeví reálné zajistit. Vlastní organizace
konference, představení aktuálního čísla časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory, které je
cca o 20 % objemnější z hlediska počtu příspěvků. Upozornění na nový způsob oponentního řízení,
který bude od roku 2018 oboustranně anonymní (pouze na vyžádání a vzájemném odsouhlasení
budou sdělována jména autorů a oponentů), příprava plenárního zasedání a voleb do funkcí výboru
komise a revizní komise, představení aktivit v rámci krajských sekcí a pracovních skupin.
19.–21. 9. 2017, Litomyšl – spolupráce s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Centrem
pro restaurování a památkovou péči, které byly hlavním partnerem konference. Seznámení
s výsledky hodnotícího dotazníku spokojenosti účastníků s konferencí v Brně, požadavek více
prezentovat praktické ukázky ko-re zásahů. Byl projednán mechanismus příprav voleb do Výboru
komise dne 20. 9. 2017. Aktivity v rámci krajských sekcí a pracovních skupin. V rámci konference
se uskutečnilo plenární zasedání komise: Zpráva o činnosti AMG, o činnosti komise, vč. informace
o činnosti pracovních skupin Kovy, Sklo a keramika, Textil, Plasty. Informace o konferenci ICOM
Copenhagen 2017 (příspěvky budu dostupné na http://icom-ccpublications-online.org, informace
o změně vedení Jihočeské krajské sekce (nově Petr Náděje). Dále proběhla volba do funkcí výboru
Komise a revizní komise pro období 2017–2020. Činnost krajských sekcí – pravidelně se schází
jednotlivé sekce pod vedením krajských zástupců.
Ediční činnost orgánu AMG:
Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2017, ISBN 978-80-87896-44-0, ISSN 1805-0050.
Textil v muzeu, 2017, ISBN 978-80-87896-49-5, ISSN 1804-1752.
Časopisy jsou zařazeny na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České
republice tzn., že oponované příspěvky lze zařadit mezi výstupy dle metodiky Rady pro VaVaI.
Konferenční činnost orgánu AMG:
19.–21. 9. 2017, Litomyšl – 26. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, která je
pravidelně pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci
s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Roli partnerských a hostitelských institucí přijaly Fakulta
restaurování Univerzity Pardubice a Centrum pro restaurování a památkovou péči v Litomyšli.
Prezentováno bylo 31 příspěvků a 23 posterových prezentací, reflektujících současné poznatky
z oblasti materiálových a technologických průzkumů, konzervátorsko-restaurátorských zásahů
a výzkumu v oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Úvodní téma bylo věnováno
restaurování temperové malby na plátně obrazu Čtoucí dívka od Karla Holana. Následovaly další
příspěvky, které jsou dokladem neustálého vývoje a zkvalitňování poznatků o zkoumaných
artefaktech. S vybranými příspěvky je možné se podrobněji seznámit v tištěné podobě v časopise
Fórum pro konzervátory-restaurátory 2017. Posterové prezentace jsou pro zájemce k dispozici na
webových portálech Konference konzervátorů-restaurátorů a Metodického centra konzervace
Technického muzea v Brně. Bohatý program doprovázela živá diskuze k jednotlivým referátům
i panelovým prezentacím ze strany 303 účastníků. Nedílnou součástí konference byla rovněž
odborná exkurze, zahrnující prohlídku Státního zámku v Litomyšli, expozic Regionálního muzea
v Litomyšli a odborných pracovišť, ateliérů a knihovny Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Další činnost orgánu AMG:
V roce 2017 aktivně pracovaly tři pracovní skupiny, a to Kov, Textil a Plasty. Nově byly ustaveny
pracovní skupiny Sklo a keramika a Dřevo a hudební nástroje, které zatím nevyvíjely aktivitní
činnost.
Pracovní skupina Kovy – spolupráce na realizaci semináře „Historické kovové předměty a jejich
konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy", 23. 5. 2017
v TMB. Na semináři byly diskutovány i etické otázky při zprovozňování jemné mechaniky. Semináře
se zúčastnilo 62 osob.
Pracovní skupina Textil – 25.–26. 4. 2017, workshop „Základy konstrukce oděvních střihů“,
MCK TMB; 27. 4. 2017, přednáška a představení publikace „Středověké textilní a barvířské
technologie“, ARÚ AV ČR (Praha); 3. 5. 2017, přednášky – prezentace prací studentek restaurování
textilu; 22.–26. května 2017, Mezinárodní konference NESAT XIII (North European Symposium for
Archaeological Textiles) (Liberec); 16. 6. 2017, komentovaná prohlídka výstavy „Od nitě ke košili“,
MMP (Praha); 14. 12. 2017, přednáška „Restaurování oděvů Markéty Františky z Dietrichsteina
a jejího manžela Václava Viléma Popela z Lobkowicz“, NPÚ a NG.
Pracovní skupina Plasty – kolektivní odborná publikace ke konzervování a restaurování plastů,
vyjde ve spolupráci s MCK TMB v roce 2018.
Pracovní skupina Sklo – pod vedením Aranky Součkové-Daňkové spolupracuje s odbornou
skupinou pro Dějiny skla, záměrem je připravit odbornou publikaci ke konzervaci skla (zpracování
2018–2020).
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Komise muzeologická

Předseda komise: PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (individuální člen AMG), datum volby: 2. 2. 2016
Členové výboru komise: Mgr. Václav Rutar (Národní technické muzeum, I. místopředseda),
Mgr. Žaneta Marešová (individuální členka AMG, II. místopředsedkyně), Mgr. Lenka Šimo
(individuální členka AMG), Mgr. Josef Večeřa (individuální člen AMG), datum volby: 2. 2. 2016
Počet členů komise: 19 institucí (29 zástupců), 9 individuální členové
Zasedání v roce 2017:
27. 11. 2017, Technické muzeum v Brně – příprava odborného semináře v Hodoníně, zpráva
o činnosti Exekutivy a Senátu AMG, příprava XII. Sněmu AMG ve dnech 28.–29. listopadu 2018
v Ústí nad Labem, ve dnech 13.–15. listopadu 2018 v Bratislavě společná konference odborníků
z ČR a SR zaměřená na „osmičková“ výročí. Zhodnocení semináře, který komise spolupořádala
v Masarykově muzeu v Hodoníně ve dnech 20.–21. června 2017. Dále bylo projednáno obsazení
výboru. Josef Večeřa před rokem přestal být členem AMG, tudíž přestal být i členem výboru
komise. Výbor bude nadále pracovat jako čtyřčlenný, Josef Večeřa byl vyzván ke znovu přihlášení
se za člena komise.
Konferenční činnost orgánu AMG:
20.-21. 6. 2017, Hodonín – v Masarykově muzeu v Hodoníně seminář na téma „Současnost
a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR“. ČtyřI významové celky: Muzeologie na
univerzitách, Muzeologický a muzejně-pedagogický výzkum, Celoživotní profesní vzdělávání
a praxe I. a II. Od 18 přednášejících zaznělo celkem 15 příspěvků. Program uzavíral workshop:
„Kam kráčíš česká muzeologie?”. Informace z dění Muzeologické komise AMG a diskusní fórum.
Program doplňovala možnost navštívit výstavu „Srdečně zdravím a vřele líbám“. Na výstavu
navazoval společenský večer s workshopem „Škola hrou”.
27. 11. 2017, Brno – v Technickém muzeu v Brně, diskusní fórum komise. Program: Informace
o konferencích zaměřených na definici muzea (Xining, Peking, Paříž). Nové číslo časopisu
Museologica Brunensia, nové číslo časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, informace o sbornících
věnovaných Z. Z. Stránskému (Paříž a Rio de Janeiro). Informace o konferencích na Slovensku,
byla zmíněna absence výstavní kritiky, problematika nákupu sbírek, Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis, obecné problémy s výstavní tvorbou, databáze výstav.

Komise muzejních historiků

Předseda komise: PhDr. Luděk Beneš (Muzeum Mladoboleslavska), datum volby: 19. 4. 2016
Členové výboru komise: Mgr. Václav Houfek (Muzeum města Ústí nad Labem, místopředseda),
Mgr. Zdeněk Duda (Prácheňské muzeum v Písku), PhDr. Markéta Lhotová (Severočeské muzeum
v Liberci), datum volby: 19. 4. 2016
Počet členů komise: 33 institucí (37 zástupců)
Zasedání v roce 2017:
12. 4. 2017, Praha – komise se sešla v Muzeu Policie ČR. Program: Příprava tematického panelu
„Historie v muzeích“ na Sjezdu historiků v září 2017 v Olomouci. Bylo navrženo několik témat,
jimiž by se příspěvky mohly zabývat. Členové komise diskutovali o problematice archiválií
v muzeích, a to v souvislosti s přípravou nového archivního zákona a s jednáním zástupců AMG
a České archivní společnosti o tezích tohoto zákona. Další otázkou bylo vytvoření Etického kodexu
muzejních historiků. Členové komise se shodli, že kodex by měl mít spíše podobu deklarace vůči
veřejnosti než rozsáhlého a závazného materiálu. V závěru jednání byly naneseny otázky týkající
se prezentace komise na webu AMG, elektronické evidence sbírek, resp. implementace různých
programů evidence, digitalizace sbírek atd.
25. 10. 2017, Mladá Boleslav – komise se sešla v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha, pobočce
Muzea Mladoboleslavska. Členové komise vyhodnotili účast i celkovou úroveň Sjezdu historiků
v Olomouci. Pozitivně ocenili propojení akademických a muzejních historiků nejen v uvedeném
panelu. Kladně byla zhodnocena úzká spolupráce s Komisí regionální historie Moravy a Slezska
AMG. Diskuze nad možností publikování příspěvků ze sjezdu v Olomouci v tištěných nebo
elektronických periodikách. Zásadním tématem se staly akce muzeí v roce 2018 k tzv. osmičkovým
výročím. Předmětem diskuze se rovněž stal připravovaný program pro evidenci sbírek ELVIS
a některé právní souvislosti nabývání a evidence sbírek.

Komise numismatiků

Předseda komise: PhDr. Luboš Polanský (individuální člen AMG), datum volby: 11. 10. 2012
Členové výboru komise: PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (individuální člen AMG, tajemník), PhDr. Vlastimil
Novák, Ph.D. (individuální člen AMG, 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
Počet členů komise: 11 institucí (13 zástupců), 6 individuálních členů
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Zasedání v roce 2017:
25. 5. 2017, Brno – zpráva výboru Numismatické komise AMG, problematika dokumentace
numismatického nálezového fondu, významná jubilea numismatických sbírek muzeí a jejich
prezentace, 100. výročí vzniku Československa.
Ediční činnost orgánu AMG:
Luboš Polanský, Mezinárodní numismatická konference Numismatica Centroeuropaea I.
Středoevropské numismatické dny. Jagellonské mincovnictví ve střední Evropě, 19.–22. 9. 2016,
Kutná Hora, Numismatické listy 71, 2016 [2017], s. 190–192. ISSN 0029-6074.
Luboš Polanský, Mezinárodní numismatická konference Numismatica Centroeuropaea II.
Středoevropské numismatické dny, 22.–25. 5. 2017, Brno, Numismatické listy 72, 2017
[v přípravě]. ISSN 0029-6074.
Konferenční činnost orgánu AMG:
22.–25. 5. 2017, Brno – Mezinárodní numismatická konference Numismatica Centroeuropaea II.
Středoevropské numismatické dny uspořádaná Moravským zemským muzeem u příležitosti
200letého výročí jeho založení. Bylo předneseno 50 referátů od 62 přednášejících z pěti zemí na
různorodá témata pokrývající všechny chronologické i tematické okruhy. O konferenci se lze více
dozvědět ze zprávy v Numismatických listech (L. Polanský).
Další činnost orgánu AMG:
Cyklus numismatických přednášek v Národním muzeu uspořádaný ve spolupráci Národního muzea,
České numismatické společnosti a Numismatické komise AMG (10 přednášek – každé 1. pondělí
v měsíci mimo prázdniny).

Komise pro bezpečnost v muzeích

Předseda komise: Ing. Pavel Jirásek (individuální člen AMG), datum volby: 23. 11. 2015
Členové výboru komise: Ing. Martin Mrázek, Ph.D. (Technické muzeum v Brně), Ondřej Kulík
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum volby: 23. 11. 2015
Počet členů komise: 14 institucí (15 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2017:
14. 12. 2017, Brno – výstupy ze seminářů na webu NPÚ a TMB.
Konferenční činnost orgánu AMG:
14 – 15. 6. 2017, Brno – „Požární ochrana industriálních památek a historických budov”
14. 12. 2017, Brno – „Kabinet bezpečnosti TMB a ochrana historických dřevěných staveb”,
příprava projektových záměrů a žádostí do FM EHP/Norska.
Další činnost orgánu AMG:
Účast ve Škole muzejní propedeutiky, přednášková činnost na seminářích.

Komise pro lidové stavitelství

Předseda komise: Mgr. 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 2017:
Komise se v roce 2017 nesešla.

Komise pro militaria

Předseda komise: V tuto chvíli nemá komise svého předsedu. Exekutiva AMG proto rozhodla
o svolání členů komise, aby si vyjasnili, zda chtějí v činnosti pokračovat, příp. zda předloží návrh
na zrušení komise na XII. Sněmu AMG. Svoláním komise byl za Exekutivu AMG pověřen In. Richard
M. Sicha.
Členové výboru komise: Vlastimil Schildberger (I. místopředseda, Moravské zemské muzeum);
Mgr. Petr Obšusta (tajemník, Muzeum Vysočiny v Třebíči)
Počet členů komise: 7 institucí (8 zástupců)
Zasedání v roce 2017:
Komise se v roce 2017 nesešla.

Komise pro muzejní management

Předseda komise: PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerie v Jičíně), datum volby: 15. 12.
2016
Členové výboru komise: PhDr. Hana Dvořáková (místopředsedkyně, Moravské zemské muzeum),
PhDr. Zuzana Strnadová (Muzeum hlavního města Prahy), PhDr. Lucie Zadražilová (tajemnice,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum volby: 15. 12. 2016
Počet členů komise: 25 institucí (26 zástupců), 4 individuální členové
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Zasedání v roce 2017:
22. 11. 2017, Brno (MZM) – prezentace záměru Czechdesign.cz prostřednictvím vystoupení
Mgr. Richarda Vodičky z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, deklarace spolupráce na projektu;
prezentace guerillové kampaně v souvislosti s vydáním publikace Archeologie kraje básníků.

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku

Předsedkyně komise: Mgr. et Bc. Jitka Pešková (individuální členka AMG), datum volby: 27. 6.
2016
Členové výboru komise: Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (FF MU, Ústav archeologie a muzeologie –
oddělení muzeologie, I. místopředsedkyně), Mgr. Tomáš Drobný (Metodické centrum muzejní
pedagogiky v Brně, 2. místopředseda), Mgr. Denisa Brejchová (Západočeské muzeum v Plzni),
Mgr. Michaela Zálešáková (Masarykovo muzeum v Hodoníně), datum volby: 27. 6. 2016
Počet členů komise: 46 institucí (75 zástupců), 9 individuálních členů
Zasedání v roce 2017:
20. 3. 2017, Zlín – zasedání výboru komise v rámci konference Muzeum a škola. Program: Stav
a změny členské základny, příprava plenárního zasedání v Opavě dne 4. května 2017, organizace
a přípravné fáze kolokvia „Aktuální trendy v muzejní edukaci a prezentaci”, informace o zapojení
komise do projektu GO, příprava pracovních skupin.
4. 5. 2017, Hrabyně – zasedání výboru komise v rámci kolokvia „Aktuální trendy v muzejní
edukaci a prezentaci”. Program zasedání: Stav a změny členské základny, úprava webových
stránek, příprava pracovních skupin.
26. 9. 2017, Brno, FF MU – zasedání výboru komise. Program: Konference „Aktuální trendy
v muzejní prezentaci a edukaci II” v roce 2018, oceňování projektů v oblasti muzejní edukace,
diskuze a závěry pro Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, diskuze nad dalším rozvojem komise,
podpoře pracovních skupin a efektivního fungování výboru komise ve spolupráci s dalšími členy,
publikování příspěvků ze zlínské konference, aktualizace členské základny – schválení nových
členů.
15. 11. 2017, Praha (Zámecký areál Ctěnice) – jednání o přípravě konference „Aktuální trendy
v muzejní edukaci 2018”. Konference se bude konat ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy.
Tématem konference bude „Vliv digitálních technologií na dětského diváka a mezioborové přesahy
dalších vědních oborů do profese muzejního pedagoga”. Předpokládaný počet účastníků 150 osob.
Termín konference byl stanoven na 21.–22. 5. 2018.
Konferenční činnost orgánu AMG:
4.–5. 5. 2017, Opava (SZM) – kolokvium na téma „Aktuální trendy v muzejní edukaci
a prezentaci“. Dvoudenní setkání jako kombinace kolokvia s příspěvky a diskusní platformou pro
členy komise a další účastníky. Nedílnou součástí byly exkurze prezentující práci s veřejností
a muzejní edukaci v hostující instituci. Cílem kolokvia bylo nejen dotknout se hlavního tématu
proměn v oblasti muzejní prezentace a edukace, ale také představit aktuální činnost a výhledy
nově vznikajících pracovních skupin uvnitř komise.
25. 9. 2017, Praha (Muzeum hlavního města Prahy) – „Muzeum škole – škola muzeu”.
Hlavním cílem setkání bylo iniciovat otevřenou diskuzi nad otázkou spolupráce školy a muzea,
sdílet kladné i negativní zkušenosti z praxe a zamýšlet se nad možnostmi řešení problematických
situací. Pracovního setkání se zúčastnilo 40 muzejníků.
Další činnost orgánu AMG:
Komise se stala partnerem Ústavu geologických věd, Přírodovědecké fakulty MU, která je hlavním
organizátorem Geologické olympiády. Komise zajišťuje zapojení krajských muzeí do projektu, a to
v krajích: Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém,
Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém, Zlínském a Vysočina. Komise připravila
pracovní seminář pro zapojené organizace, který se uskutečnil 20. února 2017.

Komise regionální historie Moravy a Slezska

Předseda komise: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum volby: 5. 10. 2016
Členové výboru komise: PhDr. Blanka Rašticová (místopředsedkyně, Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti), PhDr. Naďa Urbánková (Technické muzeum v Brně, Jihomoravský kraj),
Mgr. Jarmila Klímová (Muzeum Komenského v Přerově, Olomoucký kraj), Mgr. Ilona Pavelková
(Muzeum Těšínska, Moravskoslezský kraj), Mgr. Markéta Mercová, Ph.D. (Muzeum Kroměřížska
v Kroměříži, Zlínský kraj), PhDr. Miroslava Kvášová (Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Kraj Vysočina),
datum volby: 5. 10. 2016
Počet členů komise: 44 institucí (111 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2017:
15. 5. 2017, Brno, Vila Löw-Beer – Program: Aktuální informace z AMG, projednání přihlášek nových
členů komise, příprava dvoudenního semináře v Uherském Hradišti, náměty na podzimní seminář 2018,
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blok „Co nás trápí, s čím potřebujeme poradit: Tradiční workshop k aktuálním problémům práce
muzejníků".
26.–27. září 2017, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum – podzimní zasedání v rámci odborného
semináře ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dne 26. září 2017. Program: Informace z orgánů
AMG, návrh plánu činnosti komise, projednání přihlášek nových členů komise.
Konferenční činnost orgánu AMG:
26.–27. září 2017, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum – Program rozdělen do dvou tematických
bloků. První byl zaměřen na problematiku „Muzea a města (obce)", druhý se zabýval problematikou
autorského práva ve vztahu k fondům fotoarchivů muzeí. Součástí semináře byl také workshop:
„Problematika fotoarchivů v regionálních, městských a obecních muzeích”. Druhý den semináře byl
věnován terénnímu výjezdu, přičemž se účastníci mohli v rámci pokračování večerní besedy seznámit
s doklady lidového stavitelství v obci Vlčnov a navštívili také další expozice Slováckého muzea,
především Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově (Cena Gloria musaealis za Muzejní počin roku 2010),
národní kulturní památky Uherské Hradiště-Sady a Památník Velké Moravy ve Starém Městě
(III. místo v soutěži Muzeum roku 2015).

Komise zoologů

Předseda komise: RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Prácheňské muzeum v Písku), datum volby:
13. 9. 2017
Členové výboru komise: Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně), Mgr. Pavlína Peřinková
(Muzeum Vysočiny Třebíč), datum poslední volby: 13. 9. 2017
Počet členů komise: 33 institucí (48 zástupců)
Zasedání v roce 2017:
13.–15. 9. 2017, chata Cáb, Vsetínské vrchy – Zprávy z AMG, nové členské registrace, plán na
rok 2018 a výhled na 2019, plánované expedice členů, 11 odborných referátů, prohlídka Muzea
regionu Valašsko ve Vsetíně, odborná exkurze v okolních chráněných územích.

Další členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím
Brno, Moravská galerie v Brně
Brno, Moravská zemská knihovna v Brně
Brno, Moravské zemské muzeum
Brno, Muzeum města Brna
Brno, Technické muzeum v Brně
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, 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

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)
Z důvodu ukončení řádného členství Národního muzea v AMG kooptoval dne 27. dubna 2016 Senát
AMG za PhDr. Evu Dittertovou jako nového člena Revizní komise AMG PhDr. Zuzanu Strnadovou.
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C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG
v roce 2017
Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků

Předseda kolegia: Mgr. Milan Horký (Muzeum Boženy Němcové), datum volby: 20. 6. 2016
Zasedání v roce 2017:
13. 11. 2017, Česká Skalice – diskuze o dění v AMG, v členských muzeích AMG a problematika
registrace/akreditace muzeí v ČR.

Kolegium muzeí královských měst

Předsedkyně kolegia: RNDr. Miroslava Šandová (Západočeské muzeum v Plzni, p. o. – Muzeum
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech), datum volby: 2015
Členové výboru kolegia: Mgr. Magdalena Elznicová-Mikesková (Muzeum T. G. M. Rakovník),
Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum ve Slaném), datum volby: 2015
Zasedání v roce 2017:
27. 6. 2017, Louny, Oblastní muzeum Louny – projednání informací z AMG, diskuze
k navrhovaným muzejním standardům a registraci/akreditaci muzeí, problematika Benchmarkingu
muzeí, diskuze k aktuálním problémům členských muzeí AMG. Jednání se zúčastnila i nově
přistoupivší muzea: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Regionální muzeum v Mělníku.
V 2. polovině 2017 byla členská muzea seznamována s aktuálním děním v AMG průběžně
e-mailem.
Další činnost orgánu AMG:
Předsedkyně kolegia se třikrát zúčastnila jednání Senátu AMG a o aktuálním dění informovala
členská muzea e-mailem.

Kolegium jihočeských muzeí

Dne 13. 3. 2008 bylo na jednání Jihočeské krajské sekce AMG 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.)

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Předseda kolegia: Petr Pech

Kolegium muzeí Prácheňska

Předsedkyně kolegia: Jitka Velková (Městské muzeum a galerie Vodňany)
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)

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.)
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D. Hospodaření AMG v roce 2017

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: MONETA Money Bank Praha, č. ú. 2233905504/0600.

E. Členské příspěvky AMG v roce 2017

Dle § 6 Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské
příspěvky, které jsou odstupňovány do pěti kategorií. Členové AMG jsou do jednotlivých kategorií
rozděleni pro daný kalendářní rok na základě Hlášení počtu zaměstnanců řádného člena AMG
v přepočtu na plné úvazky, dle § 8 Stanov AMG – Povinnosti člena AMG. Řádní členové AMG jsou
povinni každoročně nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné
úvazky do 15. února. Výši členských příspěvků pak na svém zasedání na základě tohoto hlášení
každoročně schvaluje Senát AMG. Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy.
Od roku 2017 byly členské příspěvky AMG na základě rozhodnutí Senátu AMG zvýšeny
o 17 %. Ke zvýšení příspěvků naposledy došlo v roce 2007, a to o 15 %.
Kategorie

Výše příspěvků

Počet členů

I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

30.950,00 Kč

18

II. (26–70 zaměstnanců)

12.380,00 Kč

44

III. (11–25 zaměstnanců)

7.000,00 Kč

63

IV. (do 10 zaměstnanců)

2.300,00 Kč

179

411.700,00 Kč

Individuální členové

470,00 Kč

200

94.000,00 Kč

Celkem

Ideální výnos v Kč
557.100,00 Kč
544.720,00 Kč
441.000,00 Kč

2.048.520,00 Kč

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG: za rok 2009 1 individuálního
člena (ve výši 400 Kč), za rok 2014 1 řádného člena AMG (ve výši 1.960 Kč), za rok 2015
1 individuálního člena (ve výši 200 Kč), za rok 2016 1 řádného (ve výši 1.960 Kč) a 1
individuálního člena (ve výši 200 Kč), za rok 2017 5 řádných (ve výši 11.550 Kč)
a 4 individuálních členů (ve výši 1.245 Kč). K 31. prosinci 2017 dlužili členové AMG na členských
příspěvcích celkem 17.515 Kč.

F. Přehled hospodaření AMG v roce 2017

AMG hospodařila v roce 2017 s finančními prostředky v celkové výši 4.380.218,91 Kč.
Celkové náklady AMG byly k 31. 12. 2017 vykázány ve výši 4.064.508,80 Kč. Výsledek
hospodaření AMG byl k 31. 12. 2017 vykázán se ziskem ve výši 315.710,11 Kč.

Oblast výnosů

AMG hospodařila v roce 2017 s finančními prostředky v celkové výši 4.380.218,91 Kč.
Základ příjmů tvoří dle § 22 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 31. května 2017 schválil Plán činnosti a rozpočet AMG pro rok 2017 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
využitím finančních prostředků souvisí.
V roce 2017 byla AMG příjemcem dotací od Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města
Prahy, Města Plzně a Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) v celkové výši 1.672.000 Kč.
MK ČR poskytlo AMG tři granty z prostředků určených na projekty zaměřené na činnost spolků
a pobočných spolků (vč. zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky
v mezinárodních nevládních organizacích), 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. Mediální kampaně a internetové publikování." dotaci ve výši 77.000 Kč;
na projekt „Národní soutěž muzeí Gloria musaealis ‒ zajištění XV. a XVI. ročníku soutěže, příprava
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a realizace slavnostního předávání Cen Gloria musaealis 2016, provoz webových stránek soutěže
na adrese http://www.gloriamusaealis.cz.“ dotaci ve výši 600.000 Kč; a 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, standardy." dotaci ve výši 700.000 Kč. Dle Nařízení vlády č. 5/2003
Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury (ustanovení § 19 odst. 2)
získala AMG také dotaci od MK ČR ve výši 50.000 Kč na grafické zpracování a výrobu tiskovin
v rámci jubilejního XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
‒ vyhlášení Cen Gloria
musaealis 2016. Magistrát hlavního města Prahy poskytl AMG grant ve výši 180.000 Kč na projekt
„Pražská muzejní noc 2017“, Město Plzeň dotaci ve výši 30.000 Kč na projekt „Dotkni se muzea“
a ČNFB finanční příspěvek ve výši 35.000 Kč na projekt „Prezentace archeologické minulosti.
Konflikt mezi archeologickou realitou a současnými hranicemi. 26. setkání českých, saských,
bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí“.
Příjmy
Příjmy nedaňové
Účet č.

662

Úroky
Kreditní úroky – banka

258,70 Kč

Celkem úroky
Účet č.

684

258,70 Kč
Přijaté příspěvky
Členské příspěvky AMG

2.089.260,00 Kč

Členské příspěvky ČKMŠ

35 000,00 Kč

Celkem přijaté příspěvky
Účet č.

690

2.124.260,00 Kč

Přijaté granty a dotace
Dotace MK ČR – Propagace

77.000,00 Kč

Dotace MK ČR – Informační servis

700.000,00 Kč

Dotace MK ČR – Gloria musaealis

650.000,00 Kč

Magistrát Hl. m. Prahy

180.000,00 Kč

Město Plzeň

30.000,00 Kč

ČNFB

35.000,00 Kč

Celkem přijaté granty a dotace

1.672.000,00 Kč

Příjmy daňové
Účet č.

602

Tržby z prodeje služeb
Prodej publikací

13.930,00 Kč

Služby (reklama)

25.000,00 Kč

Propagace Pražská muzejní noc

169.045,00 Kč

Propagace Gloria musaealis

150.000,00 Kč

Služby Seminář ČKMŠ

4.000,00 Kč

Soutěžní poplatky Gloria musaealis
Škola muzejní propedeutiky – kursovné
Účastnické poplatky – E.C.C.O.
Účastnické poplatky – Seminář ČKMŠ
645

108.000,00 Kč
22.000,00 Kč

Celkem tržby z prodeje služeb
Účet č.

76.800,00 Kč

15.000,00 Kč
583.775,00 Kč

Kursové zisky
Kursové zisky – rozdíly

-74,79 Kč

Celkem kursové zisky

-74,79 Kč

Příjmy celkem

4.380.218,91 Kč
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Oblast nákladů
Celkové náklady AMG byly k 31. 12. 2017 vykázány ve výši 4.064.508,80 Kč.
Výdaje
Celkem

AMG

MK ČR

108.545,00 Kč

73.545,00 Kč

35.000,00 Kč

Festival muzejních nocí / Pražská muzejní noc

10.336,00 Kč

8.336,00 Kč

2.000,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky

18.094,00 Kč

5.000,00 Kč

13.094,00 Kč

Účet č. 501

Spotřeba materiálu

Gloria musaealis

Semináře Komisí AMG, Ediční činnost, jednání Orgánů AMG

5.498,00 Kč

3.512,00 Kč

1.986,00 Kč

Mezinárodní konference HANDS ON!

34.920,00 Kč

– Kč

34.920,00 Kč

Projekt „Dotkni se muzea!”

12.312,00 Kč

12.312,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Spotřební materiál / Nábytek

16.004,82 Kč

16.004,82 Kč

– Kč

205.709,82 Kč

118.709,82 Kč

87.000,00 Kč

Provozní náklady AMG – Energie / Svoz odpadu

21.960,00 Kč

21.960,00 Kč

– Kč

Celkem spotřeba energie

21.960,00 Kč

21.960,00 Kč

– Kč

2.484,00 Kč

– Kč

2.484,00 Kč

Festival muzejních nocí

568,00 Kč

– Kč

568,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky

528,00 Kč

– Kč

528,00 Kč

Celkem spotřeba materiálu
Účet č. 502

Účet č. 512

Spotřeba energie

Cestovné zaměstnanců AMG

Gloria musaealis

Mezinárodní konference HANDS ON!

1.084,00 Kč

– Kč

1.084,00 Kč

Jednání Orgánů AMG, 26. setkání ČSB Mikulov

1.554,00 Kč

1.554,00 Kč

– Kč

Celkem cestovné

6.218,00 Kč

1.554,00 Kč

4.664,00 Kč

Účet č. 518

Ostatní služby

Gloria musaealis

652.985,70 Kč

50.469,70 Kč

60.516,00 Kč

Festival muzejních nocí / Pražská muzejní noc

298.172,20 Kč

278.994,20 Kč

19.178,00 Kč

57.708,40 Kč

2.454,40 Kč

55.254,00 Kč

Server muzeí a galerií ČR
Škola muzejní propedeutiky
Ediční činnost / Oborové databáze / Semináře a konference

60.327,00 Kč

1.449,00 Kč

58.878,00 Kč

330.170,90 Kč

210.170,90 Kč

120.000,00 Kč

Semináře a konference Komisí AMG

195.514,00 Kč

– Kč

195.514,00 Kč

26. setkání ČSB Mikulov

116.526,00 Kč

116.526,00 Kč

– Kč

Mezinárodní konference HANDS ON!

179.037,70 Kč

41,70 Kč

178.996,00 Kč

51.342,89 Kč

51.342,89 Kč

– Kč

NEMO 2017 / UZS / E.C.C.O
Projekt „Dotkni se muzea!”

8.155,00 Kč

8.155,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Cestovné

31.979,80 Kč

31.979,80 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Nájemné

167.822,80 Kč

167.822,80 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Poštovné

612,00 Kč

612,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Telefon

37.409,52 Kč

37.409,52 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Služby účetnictví

95.028,00 Kč

95.028,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Služby IT

36.000,00 Kč

36.000,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Osobní náklady

955,90 Kč

955,90 Kč

– Kč

2.319.747,81 Kč

1.089.411,81 Kč

1.230.336,00 Kč

112.585,30 Kč

102.585,30 Kč

10.000,00 Kč

Festival muzejních nocí, Pražská muzejní noc

60.150,00 Kč

60.150,00 Kč

– Kč

Škola muzejní propedeutiky

57.500,00 Kč

– Kč

57.500,00 Kč

Celkem ostatní služby
Účet č. 521

Mzdové náklady a OON

Gloria musaealis
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Mezinárodní konference HANDS ON!

35.000,00 Kč

Semináře a činnost Komisí AMG

– Kč

35.000,00 Kč

2.500,00 Kč

– Kč

2.500,00 Kč

22.415,00 Kč

22.415,00 Kč

– Kč

841.916,70 Kč

841.916,70 Kč

– Kč

1.132.067,00 Kč

1.027.067,00 Kč

105.000,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci

325.415,00 Kč

325.415,00 Kč

– Kč

Celkem zákonné sociální pojištění

325.415,00 Kč

325.415,00 Kč

– Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci, pojištění odpovědnosti

19.627,00 Kč

19.627,00 Kč

– Kč

Celkem zákonné sociální náklady

19.627,00 Kč

19.627,00 Kč

– Kč

1.400,00 Kč

1.400,00 Kč

– Kč

200,00 Kč

200,00 Kč

– Kč

Projekt „Dotkni se muzea!”
Osobní náklady AMG – Zaměstnanci AMG
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
Gloria musaealis
Provozní náklady AMG – Poplatky

330,00 Kč

330,00 Kč

– Kč

1.930,00 Kč

1.930,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Kurzové rozdíly

478,77 Kč

478,77 Kč

– Kč

Celkem kurzové rozdíly

478,77 Kč

478,77 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Pojištění Sekretariátu AMG

24.183,00 Kč

24.183,00 Kč

– Kč

Celkem kurzové rozdíly

24.183,00 Kč

24.183,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG ‒ Poplatky za vedení účtu

7.146,51 Kč

7.146,51 Kč

– Kč

Celkem ostatní finanční náklady

7.146,51 Kč

7.146,51 Kč

– Kč

Celkem poplatky
Účet č. 545

Účet č. 548

Účet č. 568

Účet č. 591

Kurzové rozdíly

Provozní náklady AMG

Ostatní finanční náklady

Daň z příjmů

Daň z úroků

25,89 Kč

25,89 Kč

– Kč

Celkem daň z příjmů

25,89 Kč

25,89 Kč

– Kč

4.064.508,80 Kč

2.637.508,80 Kč

1.427.000,00 Kč

Výdaje celkem

Výsledek hospodaření AMG byl k 31. 12. 2017 vykázán se ziskem ve výši 315.710,11 Kč.
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Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2017
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 13. března 2018
Stav
Stav
Stav
Stav

pokladny k 1. 1. 2017
valutové pokladny k 1. 1. 2017
bankovních účtů ke dni 1. 1. 2017
cenin (stravenky) ke dni 1. 1. 2017

9.937,00 Kč
323,49 €
1.545.959,58 Kč
19.800,00 Kč (396 ks)

Stav
Stav
Stav
Stav

pokladny k 31. 12. 2017
valutové pokladny k 31. 12. 2017
bankovních účtů ke dni 31. 12. 2017
cenin (stravenky) ke dni 31. 12. 2017

5.443,00 Kč
323,49 €
1.880.252,46 Kč
3.200,00 Kč (64 ks)

Stav
Stav
Stav
Stav

pokladny k 13. 3. 2018
valutové pokladny k 13. 3. 2018
bankovních účtů ke dni 13. 3. 2018
cenin (stravenky) ke dni 13. 3. 2018

18.558,00 Kč
323,49 €
1.918.541,62 Kč
22.400,00 Kč (448 ks)

Limit pokladní hotovosti byl od 1. ledna 2014 nastaven na 40.000 Kč. V průběhu roku 2017 nebyl
tento pokladní limit překročen.
Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni
13. března 2018 s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly.
Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
Datum

6. 1. 2017
10. 1. 2017
19. 1. 2017
20. 1. 2017
7. 2. 2017
8. 2. 2017
23. 2. 2017
24. 2. 2017
6. 3. 2017
7. 3. 2017
14. 3. 2017
4. 4. 2017
4. 4. 2017
5. 4. 2017
19. 4. 2017
28. 4. 2017
2. 5. 2017
2. 5. 2017
15. 5. 2017
24. 5. 2017
25. 5. 2017
30. 5. 2017
30. 5. 2017
2. 6. 2017
8. 6. 2017
26. 6. 2017
10. 7. 2017
30. 6. 2017
28. 7. 2017
8. 8. 2017
14. 8. 2017
7. 8. 2017
23. 8. 2017
5. 9. 2017
6. 9. 2017
7. 9. 2017
8. 9. 2017
20. 9. 2017

Č. dokladu

217V/003
21701002/17
21711010/17
217V/009
21711020/17
217P/009
21701008/17
217V/023
21701009/17
217P/023
21711043/17
217V/008
21701482/17
21711059/17
217V/050
21703002/17
217V/011
21711073/17
217P/029
217V/065
21701486/17
21701490/17
21711113/17
217V/013
217V/080
21701504/17
21711135/17
21701505/17
217P/001
217V/104
21701563/17
21711154/17
217P/034
217V/024
21701590/17
21701604/17
21711171/17
217P/038

Text

distribuce, výzva GM 2016 do muzeí
prodej publikací AMG, Masarykovo muzeum v Hodoníně
T-mobile mobilní internet 1/2017
spotřební materiál
nájem učebny ŠMP, NTM
přihláška do soutěže GM 2016, Muzeum Vysočiny Třebíč
inzerce Věstník AMG ročník 2007, ETNA
výzva ŠMP 2017/2018 do muzeí
přihláška do soutěže GM 2016, Muzeum umění Olomouc
členský příspěvek AMG pro rok 2017, Miloš Zárybnický
výroba CD ROM, sborník „Paměťové instituce a legislativy“
výdej stravenek 3/2017, 21 ks
prodej publikací AMG, Jaroslava Lackovská
nájem kanceláře AMG, záloha služby 2Q 2017
spotřební materiál GM 2016
dotace MK ČR „Zajišťování informačního servisu“
výdej stravenek 4/2017, 16 ks
vedení účetnictví 4/2017
dotace HP pokladny AMG
cestovné člena poroty GM 2016, Milena Burdychová
propagační služby GM 2016
čl. přísp. AMG pro rok 2017, Moravská zemská knihovna
výroba trofejí GM 2016
výdej stravenek 5/2017, 20 ks
DPP č. 27/2017, PhDr. František Šebek
prodej publikací AMG, Jiří Franc
Věstník AMG 3/2017, tisk
organizační zajištění PMN 2017, Národní muzeum
nákup stravenky, 100 ks
distribuce pozvánek konference Hands On! do muzeí
prodej publikací AMG, Marta Herdová
natáčení a postprodukce záznamu GM 2016
přihláška do soutěže GM 2016, NTM
výdej stravenek 8/2017, 18 ks
kursovné ŠMP, NTM
kursovné ŠMP, Obec Žihobce
nájem 3Q 2017
prodej publikací AMG, Prácheňské muzeum v Písku
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Částka

3.636,00 Kč
595,00 Kč
649,00Kč
160,00 Kč
605,00 Kč
1.600,00 Kč
25.000,00 Kč
704,00 Kč
800,00 Kč
470,00 Kč
20.074,00 Kč
1.050,00 Kč
340,00 Kč
15.713,00 Kč
510,00 Kč
700.000,00 Kč
800,00 Kč
7.919,00 Kč
15.000,00 Kč
4.287,00 Kč
50.000,00 Kč
30.950,00 Kč
20.000,00 Kč
1.000,00 Kč
3.613,00 Kč
280,00 Kč
23.540,00 Kč
43.045,00 Kč
5.000,00 Kč
7.228,00 Kč
355,00 Kč
30.250,00 Kč
800,00 Kč
900,00 Kč
1.500,00 Kč
2.000,00 Kč
29.157,70 Kč
100,00 Kč

2. 10. 2017
2. 10. 2017
11. 10.2017
27. 10. 2017
9. 11. 2017
13. 11. 2017
21. 11. 2017
28. 11. 2017
8. 12. 2017
20. 12. 2017
29. 12. 2017

21711182/17
21701547/17
217V/134
21711214/17
217P/002
21711231/17
21701623/17
217V/165
217V/171
21701646/17
21711270/17

ubytování lektorů konference ČSB, Mikulov
organizační zajištění PMN 2017
kancelářské potřeby, Botanická komise AMG
projekt „Dotkni se muzea!”, 8 ks malířské stojany
nákup stravenky, 200 ks
náklady na konferenci Hands On! 2017
letenka lektora semináře ČKMŠ, přeúčtování nákladů
DPP, seminář Botanické komise AMG
kancelářské potřeby Numismatické komise AMG
členský příspěvek E.C.C.O. za rok 2017, Komise KR AMG
Věstník AMG 6/2017, distribuce

33.674,00
2.800,00
1.000,00
12.965,00
10.000,00
90.809,70
4.000,00
1.530,00
986,00
22.000,00
6.347,00

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Martin Čarek a Kateřina Svobodová, provedla
inventarizaci majetku a zásob publikací ke dni 12. února 2018. Nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky
mezi skutečným stavem a evidencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný a nehmotný majetek
v hodnotě 1.094.742,27 Kč.
Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků AMG
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG:
1) za rok 2009 1 individuálního člena (ve výši 400 Kč),
2) za rok 2014 1 řádného člena AMG (ve výši 1.960 Kč),
3) za rok 2015 1 individuálního člena (ve výši 200 Kč),
4) za rok 2016 1 řádného (ve výši 1.960 Kč) a 1 individuálního člena (ve výši 200 Kč),
5) za rok 2017 5 řádných (ve výši 11.550 Kč) a 4 individuálních členů (ve výši 1.245 Kč).
K 31. prosinci 2017 dlužili členové AMG na členských příspěvcích celkem 17.515,00 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 za rok 2017
a shledala, že je vyúčtování vedeno pečlivě a systematicky. Účetní doklady jsou vedeny přehledně,
bez formálních nedostatků.
Revizní komise AMG prošla přehledy plateb sociálního a zdravotního pojištění za rok 2017
a shledala, že je dokumentace vedena pečlivě a přehledně, bez formálních nedostatků.

Revizní komise AMG
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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