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 Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
  
 občas je dobré se ohlédnout a v případě výroční zprávy AMG je to vlastně nutné i povinné 
zároveň. Pokud nahlas mluvíme o tom, že muzea jsou obrazem společnosti, v níž působí, a pokud 
mají veřejnost zajímat, musí s ní také žít. Rok 2018 to v řadě případů ukázal velice názorně. Sté 
výročí vzniku Československa bylo velkým tématem pro vědu i umění, pro celou společnost vůbec. 
Není tedy divu, že také pro naše muzea. Kdo jiný, než právě paměťové instituce svými sbírkovými 
fondy a svou prací, by měl našim současníkům připomínat historický odkaz, z něhož čerpáme,  
a který, byť si to mnohdy nechtějí připustit, nás ovlivňuje i do budoucna. Muzejní instituce v České 
republice připravily množství aktivit k připomenutí tohoto významného výročí, jimž předcházely 
rozsáhlé odborné výzkumy s výstupy někdy překvapivě objevnými, ukazujícími události před sto 
lety v nečekaných nebo hluboko v paměti zasutých souvislostech. Ukázala to také mediální kampaň 
AMG v rámci cyklu Muzea a 20. století na téma „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení  
1. světové války". Tematika Velké války a vzniku Československa byla společná i řadě soutěžních 
projektů přihlášených do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Zrod samostatného 
československého státu inspiroval i koncepci slavnostního vyhlášení výsledků XVI. ročníku soutěže. 
Výročí byla také věnována řada větších či menších konferencí a seminářů, přičemž jedna specificky 
muzejní pod názvem „Dokumentace osmičkových výročí v českých a slovenských muzeích. Rok 
1918 a ty ostatní”, na jejíž přípravě se významně podílela AMG, se uskutečnila v listopadu 2018 
v Bratislavě. 
 Důležitou složkou činnosti AMG je bezpochyby činnost legislativní, náročná na čas, 
trpělivost, vyžadující vysoké nasazení ve volném čase s výsledky dlouho neviditelnými. Všichni 
víme, co pro obor znamená nový zákon na ochranu osobních údajů, co nám může přinést nový 
zákon o zbraních a jak se nám žije s účtováním sbírek. Velkým tématem byly a stále jsou platy 
pracovníků v kultuře, nový zákon o ochraně památkového fondu, postavení muzeí ve vzdělávacím 
systému ČR a zvyšování profesionalizace muzeí. V neposlední řadě pak chybějící muzejní zákon  
a s ním spojená problematika registrace a akreditace muzejních institucí. Velmi nám 
s prosazováním našich zájmů pomáhá spojení s UZS ČR, v níž jsme našli silného partnera. 
Spolupráce s Unií je pro AMG velmi konstruktivní a účinná. Obdobně můžeme mluvit o pokračující 
spolupráci s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR i dalšími partnery, kdy využíváme vzniklé 
synergie k prosazování společných cílů. 
 Loňský rok se od jiných lišil i tím, že byl pro AMG rokem sněmovním. Bylo potřeba 
důkladné přípravy XII. Sněmu AMG, jehož hostitelem se tentokrát stalo Muzeum města Ústí nad 
Labem. To se své role zhostilo výborně. Sněmu AMG předcházela rozsáhlá diskuse v členské 
základně, na půdě krajských sekcí, odborných komisí i regionálních a oborových kolegií. Diskuse 
velice důležitá, neboť v ní se práce AMG zhodnocuje, tříbí se názory na její další vývoj a vyplývá  
z ní, co je členskou základnou vnímáno jako zásadní a potřebné pro další fungování našeho oboru. 
Ukazuje se, co členové od AMG očekávají, ale také to, co pro ni sami chtějí a jsou ochotni udělat. 
XII. Sněm AMG završil tříletou etapu činnosti našeho sdružení a zároveň nastavil cíle pro další 
období v letech 2019 až 2021, jejichž plněním zavázal novou exekutivu. K tomu je však potřeba 
dodat, že k plnění usnesení sněmu nebude stačit jen pracovitost a entuziasmus exekutivy, bez 
součinnosti a podpory členské základny to nepůjde. Ostatně AMG vznikla na základě přirozené 
potřeby sdružování a výměny zkušeností, spojenectví při obhajování zájmů oboru. Na její půdě 
vzniklo množství přátelských vazeb. Soudržnost a kolegialita v kombinaci s profesionální i lidskou 
kvalitou je pro muzejnictví dobrou vizitkou. Cokoli pozitivního pro obor se podařilo prosadit, bylo to 
v důsledku výhod získaných těmito vlastnostmi.  
 

 
 
 

Mgr. Irena Chovančíková 
předsedkyně AMG 
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1. Poslání a cíle AMG 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (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, 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 zapsaný spolek ve 
smyslu ustanovení § 214 a následujících občanského zákoníku, 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 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. 
 
 Se zřetelem k oboru muzejnictví: 
12. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost. 
13. Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank.  
14. Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd. 
15. Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění. 
16. Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce. 
17. Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností. 
 
 

2. Koncepční činnost AMG v roce 2018 
 V oblasti koncepční činnosti má AMG dlouhodobě vytyčeno několik cílů: Aktivní spolupráce  
s MK ČR na zpracování strategických materiálů vyplývajících z cílů Koncepce rozvoje muzejnictví na 
období 2015–2020; zvyšování kvality fungování muzejních institucí stanovením profesních  
a etických standardů muzejní práce; zdokonalení systému statistického sledování oboru a vytvoření 
metodiky zpracování a prezentace statistických dat; vypracování a zavedení národního systému 
digitalizace kulturního obsahu a standardů pro evidenci a správu sbírek muzejní povahy, resp. 
zabezpečení shromažďovaných dat v návaznosti na mezinárodní normy; podíl na aktualizaci 
Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR; podpora aktivit vedoucích ke zvyšování úrovně 
ochrany sbírek. 
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Evidence a digitalizace sbírek muzejní povahy 
 V rámci AMG byla v roce 2016 ustavena pracovní skupina pro evidenci a digitalizaci 
muzejních sbírek. V rámci jednání Senátu AMG byla několikrát opakována výzva k zapojení se do 
její činnosti. Do čela skupiny byl nově jmenován Ing. et Bc. Richard M. Sicha.  

MK ČR na konci roku 2016 zrušilo podporu iDEMUS a začalo spolu s Národním muzeem 
připravovat projekt „Národní platforma pro správu a evidenci muzejních sbírek”, který vešel ve 
známost pod názvem ELVIS. AMG vyslala do odborného panelu, jenž posuzoval přípravu  
a podobu žádosti o dotaci z programu IROP, jako svého zástupce PhDr. Luďka Beneše. Žádost byla 
podána dne 11. září 2017, přičemž realizace projektu by měla probíhat v letech 2018–2021. 
Platforma, která má plně nahradit DEMUS, má zahrnovat jak evidenci sbírek v digitalizované 
podobě, tak i poskytovat nové možnosti, zejména online přístup ke všem funkcionalitám pro 
vedoucí pracovníky muzeí a kurátory, ale také pro zřizovatele. Začleněna bude i agenda týkající se 
vývozu, prodeje, nákupu či ochrany sbírek. Celý systém by přitom měl fungovat jako součást 
veřejné správy. K dispozici bude nejen pro paměťové instituce, ale také pro podnikatele a další 
právnické osoby a vlastně pro všechny občany ČR i EU. Postupně do něj budou začleněny již 
fungující databáze (eSbírky, Národní autority, CES online atd.). MK ČR v této souvislosti přislíbilo, 
že ve spolupráci s odbornou veřejností připraví nezbytné podklady, zejména manuál pro používání 
systému v muzeích a rovněž standardy muzejní evidence. V dalším období bude AMG zastupovat  
v odborném panelu projektu ELVIS její II. místopředseda, jímž se na XII. Sněmu AMG stal Ing.  
et Bc. Richard M. Sicha.  
 
Krizový management 
 Zástupci AMG se pravidelně účastnili jednání Českého komitétu Modrého štítu, která 
probíhají na Sekretariátu AMG. Setkání ČKMŠ se uskutečnila ve dnech 26. ledna, 9. března,  
1. června, 7. září a 2. listopadu 2018. Namísto odborného semináře naplánoval komitét přednášku 
na téma „K ochraně předmětů filatelistického zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech“, 
která proběhne v Praze v únoru 2019. Ochranou sbírek a otázkami bezpečnostního managementu 
se zabývá Komise pro bezpečnost v muzeích AMG. 
 
Statistické sledování oboru muzejnictví 
 Pro oblast muzejní statistiky byla v rámci AMG ustavena pracovní skupina, jejímž vedením 
byl pověřen PhDr. František Šebek, který se také pravidelně účastní zasedání Senátu AMG. 
Pracovní skupina připravuje každoročně podklad pro aktualizovanou verzi dotazníku V-Kult  
a v souvislosti s tím i novu podobu Metodických vysvětlivek k ročnímu statistickému výkazu  
o muzeu (muzeu výtvarných umění) Kult (MK) 14–01. Tento materiál je publikován na webových 
stránkách AMG v sekci Statistika muzejnictví.  
 V roce 2018 pokračovalo pravidelné setkávání zástupců AMG a NIPOS, týkající se 
postupného zdokonalování statistických šetření a vyhodnocování získaných dat. Jednání se 
zabývala také úpravami projektu Benchmarking muzeí. V rámci dalšího rozvoje tohoto projektu byl 
připraven materiál „Benchmarking muzeí a galerií. Stav a perspektivy řešení projektu”, který byl 
distribuován členům AMG s výzvou k jeho připomínkování. Projekt se může stát podkladem pro 
vytvoření systému registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR, neboť umožňuje měření výkonnosti 
institucí a jejich vzájemné porovnávání. Vytvoření registračního systému je také jedním z úkolů 
zakotvených v Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice pro období 2015–2020. 
 
Registrační a akreditační systém muzeí a galerií v ČR 
 V roce 2018 pokračovala v činnosti pracovní skupina AMG, která se pravidelně schází  
k řešení návrhu systému registrace a akreditace. Registrační systém by měl být dle návrhu AMG 
dvoustupňový – registrace následovaná akreditací. Cílem registrace je vyhlášení veřejně 
přístupného registru muzeí, a tím jejich oddělení od institucí, které neplní funkce muzejních 
organizací, byť se za muzea považují, nebo se tak označují. Registr by se zároveň stal prezentací 
muzejní sítě v ČR. Druhým stupněm registrace by měla být akreditace, jejímž cílem je zavést 
systém označení registrovaných muzeí stupněm dosahované kvality vykonávaných činností. 
Kritériem hodnocení a přiznání stupně kvality by měly být výkonnostní a profesní standardy, které 
je nutné diferencovat pro jednotlivé typy muzeí. Akreditační řízení by mělo být dobrovolné  
a nemělo by mít vliv na zařazení muzeí do registru. Důležité je také prosadit systém, registrující  
i instituce, jež ze zákona nemusí mít sbírky zapsané v CES. Zde jsou např. zapsány i sbírky 
soukromých osob, které ale neprovozují žádné muzeum. CES tudíž neodpovídá skutečnému počtu 
muzeí, jež by měl podchytit právě registr. Postoj AMG je motivován snahou dosáhnout 
nediskriminačního přístupu v této oblasti, k čemuž také při přípravě systému zavázal Exekutivu 
AMG na svém zasedání Senát AMG. Ten již v roce 2016 vyjádřil souhlas s kritérii navrženými pro 
registraci. Následně se v rámci AMG rozběhla diskuse o způsobu akreditace, přičemž AMG trvá na 



 5 

zachování kategorizace výkonů, aby nedošlo k ohrožení malých muzeí. O podobě registračního 
systému i systému akreditace proběhlo již několik jednání AMG se zástupci ČV ICOM i RG ČR.  
 Materiál pracovní skupiny AMG byl publikován ve Věstníku AMG č. 2/2018. Do její činnosti 
se v roce 2018 zapojili také zástupci Komisí AMG. Členská muzea byla vyzvána k připomínkování 
materiálů k dotazníku V-Kult, metodickým pokynům k jeho vyplnění a Benchmarkingu muzeí 
(publikace vydaná NIPOS pod názvem „Benchmarking muzeí a galerií. Stav a perspektivy řešení 
projektu”). Podklady AMG byly předány UZS ČR, MK ČR, AK ČR i SMO ČR. UZS ČR zřídila pro 
přípravu registru v rámci MK ČR pracovní skupinu a připravila návrh harmonogramu jejích úkolů, 
který na svém zasedání schválila PT RHSD pro kulturní otázky dne 28. srpna 2018.  
 Téma registračního systému, akreditace muzeí a galerií a profesních standardů je pro 
oblast muzejnictví zásadní problematikou, které se AMG věnuje již řadu let. Podoba systému může 
podstatně ovlivnit fungování muzejních institucí v ČR. V zájmu MK ČR i všech zástupců odborné 
veřejnosti je proto najít v tomto směru potřebný konsensus. Důležitost vzniku registračního, resp. 
akreditační systému muzeí a galerií v ČR vnímá AMG také v souvislosti s tím, že v současné době  
u nás neexistuje zákon o muzeích jako institucích, což také naráží na řešení mnoha problémů 
objevujících se zejména v oblasti legislativy. 
 
Další aktivity AMG na poli koncepční činnosti 
 Ve dnech 31. ledna – 2. února 2018 se ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm 
uskutečnila konference na téma „Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice”, jejímž  
partnerem byla i AMG. Zástupci AMG se zúčastnili setkání na téma „Rozvoj dobrovolnictví v České 
republice“, která se stala výstupem systémové analýzy v ČR a zároveň mezinárodní komparace. 
Závěry konference, jež se uskutečnila ve dnech 20.–21. března 2018 v Praze, se měly stát 
podkladem pro návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR. AMG se v oblasti dobrovolnictví 
aktivně angažuje od roku 2006 (projekt „Muzea a dobrovolníci“; účast na aktivitách Evropského 
roku dobrovolnictví 2011 v rámci pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře; podíl AMG na přípravě 
Metodického doporučení pro dobrovolnictví v kultuře a umění, které vzniklo jako výstup této 
pracovní skupiny a které v roce 2012 vydalo MK ČR). Informace k aktivitám AMG v této oblasti jsou 
k dispozici na webu AMG v sekci Dění v oboru – Muzea a dobrovolníci.  
 
 

3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2018  
 Propagace a popularizace oboru prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, 
Festivalu muzejních nocí, Serveru muzeí a galerií ČR a také speciálních mediálních kampaní patří 
mezi dlouhodobé priority AMG. Proto i v roce 2018 pokračovala řada projektů, které přispívají  
k vytváření pozitivního obrazu muzejních institucí nejen směrem k jejich návštěvníkům, ale  
i zřizovatelům či podporovatelům. Na všech svých komunikačních kanálech propaguje AMG 
pravidelně Mezinárodní den muzeí, jehož roční témata jsou prezentována mj. v rámci Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis a Národního zahájení Festivalu muzejních nocí. 
 V roce 2016 byla podepsána smlouva o mediálním partnerství 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 předávání si informací. 
Internetový portál a časopis PROPAMÁTKY se stal mediálním partnerem slavnostního vyhlášení Cen 
Gloria musaealis za rok 2017. V rámci této spolupráce byl propagován také Festival muzejních nocí 
a jeho každoroční Národní zahájení. Popularizaci těchto akcí na svém portálu Kudyznudy.cz více 
zajišťovala též agentura CzechTourism. Byly např. vytvořeny speciální záložky i grafické prvky 
k propagaci výsledků všech uplynulých ročníků soutěže. 
 V souvislosti s vyhlášením Cen Gloria musaealis za rok 2017 pokračovala spolupráce  
s Obecním domem, a. s., Hlavním městem Prahou, Českým rozhlasem, agenturou CzechTourism  
a Three Brothers Production. Novými partnery AMG se staly Senát Parlamentu ČR, Městská část 
Praha 1, AV MEDIA, a. s., a Nadace ČEZ. O mediálním partnerství nejen k soutěži proběhlo několik 
jednání se zástupci České televize, jež opakovaně deklarovala zájem o širší spolupráci s AMG.  
V roce 2017 ČT :D nabídla AMG možnost zapojení muzeí a galerií do jejích programových schémat 
a akcí. Koordinací spolupráce byla pověřena Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 
AMG. 
 
Festival muzejních nocí 
 Významnou mediální akcí 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 svým rozsahem nemá v Evropě obdoby. Festival 
má společné logo a o tom, kde se jednotlivé noci konají, informují internetové stránky na adrese 
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http://www.muzejninoc.cz. Web festivalu je pravidelně aktualizován. Od čtvrtého ročníku začíná 
Festival muzejních nocí oficiálně Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve 
spolupráci s AK ČR a některým z krajů v ČR. Na něm jsou prezentovány vedle muzejních institucí  
v dané lokalitě i oceněné projekty v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis z právě ukončeného 
ročníku. Na mnohých místech festivalu jako již zavedené a širokou veřejností oblíbené události 
využívají k prezentaci kulturních akcí v rámci celého města či regionu. Programy Muzejních nocí 
proto bývají velmi pestré. Záleží na každé organizaci, jakým způsobem akci pojme. Největší počet 
z nich ji přizpůsobuje tématům aktuálních výstav, spojuje ji s vernisážemi nových expozic. Festival 
je důležitou součástí nejen propagace jednotlivých institucí, ale úspěšně přispívá k celorepublikové 
popularizaci oboru muzejnictví a vytváření jeho pozitivního obrazu v očích laické veřejnosti. 
Statistiky jednotlivých ročníků festivalu, stejně tak jako další informace a materiály, jsou k dispozici 
na webových stránkách AMG. 
 Čtrnáctý ročník Festivalu muzejních nocí, který probíhal ve dnech 18. května – 9. června 
2018 a kterého se zúčastnilo 170 měst a 513 institucí, se na řadě míst nesl v duchu oslav 100. 
výročí od ukončení  1. světové války a vzniku ČSR. Zahájení festivalu se uskutečnilo v pátek 18. 
května 2018 v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Akci poskytli záštitu hejtman 
Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., a primátor Statutárního města Hradec Králové 
MUDr. Zdeněk Fink. Slavnostního zahájení 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 Obecním domě v Praze ocenění v XVI. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2017. Na Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2018 navázala od 18 hodin 
Královéhradecká muzejní noc. Řadu Muzejních nocí již tradičně uzavírala Pražská muzejní noc, jejíž 
jubilejní XV. ročník proběhl právě v roce 2018. Propagace festivalu byla zajištěna díky spolupráci 
AMG s ČTK i regionálním tiskem, byly vydávány tiskové zprávy, o festivalu tradičně informovaly 
celorepublikové deníky, ČT i ČRo. Byl vytvořen plakát Národního zahájení, který byl k dispozici na 
webu kampaně a distribuován v rámci zapojených institucí i médiím. O akci referoval podrobně 
článek ve Věstníku AMG č. 3/2018.  
 V roce 2018 již začaly probíhat také přípravy jubilejního XV. ročníku festivalu, jehož 
Národní zahájení se bude konat v roce 2019 v Karlových Varech ve spolupráci s Karlovarským 
krajem a Statutárním městem Karlovy Vary. 
  
Muzea a 20. století 
 Tato mediální kampaň AMG je vyhlašována od roku 2005, třebaže s určitými přestávkami. 
Jedná se o celoroční projekt s jednotícím tématem z historie 20. století, které se pro jednotlivé 
roky mění. Náměty 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 České republiky pořádají. 
 AMG vyhlásila pro rok 2014 kampaň na téma „Muzea a Velká válka aneb 100 let od 
vypuknutí 1. světové války”, která zaznamenala velký zájem ze strany muzejních institucí, a proto 
bylo rozhodnuto o jejím pokračování po dobu probíhajících oslav v letech 2014–2018. Projekt 
vrcholil v roce 2018 v souvislosti s oslavami 100 let od ukončení 1. světové války a připomenutím 
vzniku ČSR. Informace o mediální kampani, její logo a seznam všech přihlášených organizací byl 
zveřejněn na adrese http://www.muzea20stoleti.cz. Kampani, jíž se zúčastnilo celkem 61 institucí  
s 94 projekty, byl celoročně věnován prostor ve Věstníku AMG v rubrice „Osmičková výročí”. 
Zaměřeno na něj bylo i speciální tematické páté číslo.  
 AMG se v souvislosti s výročím vzniku samostatného československého státu připojila také 
ke kampani agentury CzechTourism s názvem „Společné století”, která probíhala na adrese 
http://www.spolecnestoleti.cz. V roce 2019 se kampaň Muzea a 20. století zaměří na 30. výročí od 
uskutečnění sametové revoluce. 

 
Sto osobností českého muzejnictví 
 Na začátku roku 2018 byla vyhlášena speciální kampaň AMG s názvem „100 osobností 
českého muzejnictví”, jejímž cílem je upozornit na významné osobnosti oboru, které stály u jeho 
počátků či přispěly k jeho pozitivnímu rozvoji, a to jak na národní, tak regionální úrovni. Osobnosti 
zaslané mezi prvními byly využity pro grafický layout XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis. Kampaň zaznamenala mezi muzejníky velký ohlas, a bude proto pokračovat i nadále. 
Přehled všech shromážděných portrétů bude využit k prezentaci oboru muzejnictví. V seznamu se 
mohou objevit již nežijící zakladatelé muzeí a muzejních spolků, sběratelé, badatelé, vědci, 
mecenáši či donátoři ad. Z hlediska časového zařazení se není třeba omezovat jen na osobnosti 
působící kolem roku 1918. Kampaň byla opakovaně propagována na stránkách Věstníku AMG  
i webu AMG. 
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Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 
 Soutěž si od svého založení v roce 2002 klade za cíl upozornit širokou veřejnost na přínos 
muzeí a galerií ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví, k jeho ochraně, i na špičkové 
výkony institucí a jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Jejími vyhlašovateli jsou MK ČR, 
AMG a ČV ICOM. Soutěž probíhá ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní 
publikace roku a Muzejní počin roku. Nejvyšším oceněním je Cena Gloria musaealis. Od roku 2004 
je každoročně udělována také Cena Českého výboru ICOM. Ve třetím ročníku soutěže byl ustaven 
čestný výbor, na základě jehož návrhu je udělováno zvláštní ocenění v jedné z kategorií. Pro každý 
ročník je vydávána výroční zpráva o jeho průběhu se seznamem všech přihlášených projektů.  
O jejich pořadí rozhoduje sedmičlenná porota v čele s předsedou, jmenovaná dle kritérií a pravidel 
daných Soutěžním a Jednacím řádem komise soutěže. Od roku 2015 mají muzejní instituce navíc 
možnost získat ocenění od svých návštěvníků, kteří se do jejich hodnocení mohou zapojit 
prostřednictvím soutěže Muzeum roku na portálu do-muzea.cz provozovaném Národním muzeem, 
a na jehož podobě AMG spolupracovala. Pravidelně probíhá aktualizace internetových stránek 
soutěže na adrese http://www.gloriamusaealis.cz. Na webu jsou k dispozici přehledy výsledků 
všech ročníků, fotografie ze slavnostního ceremoniálu, výjezdů poroty i závěrečného hodnocení, 
kontaktní údaje na osoby spojené se soutěží, informace o vydaných výročních zprávách,  
o přihlášených projektech dle aktuálního ročníku, vč. fotogalerií a videí, videozáznamy ze 
slavnostních vyhlášení a další materiály. Zhodnocení jednotlivých ročníků a prezentace oceněných 
projektů jsou publikovány na stránkách Věstníku AMG. Každoročně se v zářijovém termínu  
v prostorách Historické cukrárny Obecního domu uskutečňuje přátelské setkání čestného výboru 
soutěže, kterého se účastní zástupci vyhlašovatelů a soutěžní komise. Počet přihlášených projektů  
i institucí má vzrůstající tendenci. Z celkového přehledu za dobu trvání soutěže je patrné, že má  
v oboru muzejnictví vzestupný ohlas. AMG byly v roce 2017 Úřadem průmyslového vlastnictví 
uděleny ochranné známky „Gloria musaealis” a „Národní soutěž muzeí Gloria musaealis”. V roce 
2018 pak AMG získala ochrannou známku „Muzeum roku”.  
 V roce 2018 byl vyhlášen XVII. ročník soutěže, který potrvá do 28. února 2019. Ve věci 
partnerství k slavnostnímu předávání Cen Gloria musaealis za rok 2017, které proběhlo dne  
17. května 2018 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, byla úspěšně završena jednání  
s Obecním domem, a. s., Českým rozhlasem, Senátem PČR, agenturou CzechTourism, Hlavním 
městem Prahou, Městskou částí Praha 1, AV MEDIA, a. s., Three Brothers Production, Českou 
asociací novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press CTP, z. s., a Nadací ČEZ. 
Mediálními partnery slavnostního vyhlášení výsledků XVI. ročníku soutěže se staly Český rozhlas 
Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY. Český rozhlas opět spolupracoval s AMG na 
zajištění akce, kterou moderovali Mgr. Martina Kociánová a Mgr. Václav Žmolík, a v rámci níž 
vystoupili Rozhlasový Big Band Gustava Broma v čele s Vladimírem Valovičem, Jan Matěj Rak  
a J. K. Sanchez. Znělku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis složil Viktor Dyk. Spoty oceněných 
projektů vytvořil Jan Wardach a videoprezentace namluvil herec a režisér Jan Kačer. Režie 
slavnostního předávání se opět ujal Igor Krištof. Autorkou Ceny Gloria musaealis je Pavlína 
Čepičková-Šůsová. Trofeje jsou každoročně odlévány v Technickém muzeu v Brně. Logo soutěže 
vytvořila ak. mal. Lucie Seifertová. Grafický layout XVI. ročníku a všechny prezentační materiály 
byly dílem grafičky Jany Hrachové Dolanské. Ceremoniál se konal pod záštitou předsedy Senátu 
PČR Milana Štěcha a primátorky Hlavního města Prahy Mgr. Adriany Krnáčové, MBA. Koncepce 
programu byla postavena na připomenutí tzv. „osmičkových výročí” a byla pro něj využita  
i speciální kampaň AMG připomínající „100 osobností českého muzejnictví”. V rámci předávání Cen 
Gloria musaealis za rok 2017 byla zároveň představena kampaň agentury CzechTourism s názvem 
„Společné století“. Slavnostního vyhlášení se zúčastnil a ocenění předal ministr kultury ČR PhDr. 
Ilja Šmíd, který také pronesl úvodní slovo. Během ceremoniálu byly vyhlášeny výsledky III. ročníku 
návštěvnické soutěže Muzeum roku 2017 – 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. Třetí ročník soutěže Muzeum roku 
2017 probíhal od 1. dubna 2017 do 31. března 2018. Do XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis byl přihlášen rekordní počet projektů, celkem 99 od 62 muzejních institucí, z toho do 
kategorie Muzejní výstava roku 2017 43 projektů, do kategorie Muzejní publikace roku 2017  
41 projektů a do kategorie Muzejní počin roku 2017 15 projektů. Na přípravu a organizační 
zajištění ceremoniálu se AMG podařilo získat finanční příspěvky od Magistrátu hlavního města Prahy 
(100 tis. Kč), agentury CzechTourism (95 tis. Kč), společnosti AV MEDIA, a. s. (20 tis. Kč), Městské 
části Praha 1 (25 tis. Kč) a ČV ICOM (15 tis. Kč). AMG podala v dubnu 2018 také žádost u Nadace 
ČEZ, která slavnostní vyhlášení dodatečně podpořila nadačním příspěvkem ve výši 100 tis. Kč.  
MK ČR udělilo na celoroční provoz Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (XVI. a XVII. ročníku), 
vč. zajištění závěrečného ceremoniálu dotaci ve výši 450 tis. Kč, což znamenalo oproti předchozím 
ročníkům razantní snížení poskytnutých prostředků na zajištění chodu soutěže. 
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 V průběhu roku 2018 byly pravidelně aktualizovány internetové stránky soutěže na adrese 
http://www.gloriamusaealis.cz. Byla zajištěna mediální kampaň slavnostního vyhlášení výsledků 
XVI. ročníku; informace byly v souhrnné podobě publikovány ve Věstníku AMG č. 3/2018. Dne  
2. května 2018 se v agentuře CzechTourism uskutečnila tisková konference, kterou společně 
připravily AMG a Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press CTP,  
z. s. Česká televize medializovala soutěž v hlavních zprávách ČT (přímé vstupy, rozhovory  
s oceněnými) a v pořadech Události v kultuře (17. května 2018), Sama doma, Dobré ráno, Studio 
ČT 24, Studio 6, Artzóna atd. Český rozhlas se stal partnerem slavnostního vyhlášení a podílí se 
každoročně významnou měrou na programu akce. Uvedl také ve svých pořadech několik reportáží, 
odvysílal rozhovory se zástupci vyhlašovatelů i oceněných muzeí (Mozaika, Dobrá zpráva, Zprávy – 
17. května 2018, Informace z regionů, ArtCafé – 18. května 2018, Týden v Česku – 20. května 
2018, Vstupenka – 22. května 2018, atd.). Soutěž byla propagována v pořadu Miniduel na  
TV Prima (21. června 2018), ve zprávách TV NOE (18. května 2018), i v rámci Národního zahájení 
Festivalu muzejních nocí v Hradci Králové dne 18. května 2018.  

Byl připraven a vydán katalog soutěžních projektů – Výroční zpráva XVI. ročníku Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis 2017. Publikace byla rozeslána do členských muzeí AMG, do 
institucí účastnících se soutěže, spolu s výzvou k přihlášení se do XVII. ročníku také muzeím  
a galeriím, které nejsou členy AMG, dále knihovnám, na krajské úřady 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. 
 Dne 18. září 2018 se v Historické cukrárně Obecního domu uskutečnilo setkání čestného 
výboru soutěže s jejími vyhlašovateli a členy soutěžní komise. Členům výboru byly připomenuty 
výsledky XVI. ročníku, dále byli informováni o průběhu XVII. ročníku a přípravách slavnostního 
vyhlášení jeho výsledků v roce 2019.  
 V roce 2018 přišla Národní soutěž muzeí Gloria musaealis o dvě osobnosti, které se podílely 
na její tváři. Zemřela autorka trofeje Pavlína Čepičková Šůsová (24. července 2018) a člen 
čestného výboru Ing. et Bc. Milan Šimáček (25. září 2018). Vzpomínky na obě osobnosti byly 
zveřejněny ve Věstníku AMG č. 6/2018. 
 Na MK ČR probíhala pravidelná jednání vyhlašovatelů pod patronací náměstka ministra 
kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., která mj. vedla  
k uzavření Dohody o pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis dne 4. dubna 2018, 
stanovující základní pravidla i povinnosti vyhlašovatelů, vč. propagace soutěže. V rámci setkání, 
kterých se za AMG v roce 2018 účastnili  Mgr. Irena Chovančíková, PhDr. Luděk Beneš a Anna 
Komárková, BBus (Hons), probíhala aktualizace pravidel soutěže, projednáváno bylo její finanční 
zajištění, složení soutěžní komise, průběh ceremoniálu či místo a čas jeho konání. Zástupci AMG 
poděkovali MK ČR za zajištění služebního automobilu pro výjezdy komise soutěže v průběhu roku. 
Začaly se také řešit případné změny Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury 
udělovaných MK ČR, v bodech týkajících se soutěže. Ředitelkou soutěže byla na základě rozhodnutí 
vyhlašovatelů jmenována I. místopředsedkyně AMG Mgr. Irena Chovančíková a sekretariátem 
soutěže se opět stal Sekretariát AMG.  Jako místo konání slavnostního vyhlášení v roce 2019 
navrhli zástupci MK ČR rekonstruovanou Historickou budovu Národního muzea. AMG v této 
souvislosti upozornila na důležitost technického vybavení a dostatečné kapacity prostor. Mgr. Irena 
Chovančíková se proto dne 5. září 2018 sešla s generálním ředitelem Národního muzea PhDr. 
Michalem Lukešem, Ph.D. Ten nabídl pro konání ceremoniálu prostory Pantheonu, příp. velký 
konferenční sál v přízemí hlavní budovy, kam se však nebylo možné kvůli probíhající rekonstrukci 
podívat. Ředitelka soutěže proto navrhla, aby se vyhlášení v roce 2019 také z důvodu aktuální 
potřeby potvrzení termínu (čtvrtek 16. května 2019) konalo ve Smetanově síni Obecního domu  
v Praze a až v následujícím roce by se mělo dle ekonomického vyhodnocení akce rozhodnout  
o případné změně místa konání. Zatím zůstala nezodpovězena otázka úhrady cateringových služeb, 
pokud by se počítalo s tím, že přátelské setkání účastníků ceremoniálu bude tentokrát otevřeno 
všem a ne pouze pro VIP hosty, na speciální pozvánku, jako tomu bylo v předchozím období (účast 
cca 500 osob).  
 V roce 2018 proběhlo několik setkání zástupců AMG s Českou televizí, resp. s ČT art  
a ČT :D. Jednání o možné mediální spolupráci se uskutečnilo dne 22. října 2018 s vedoucí 
Komunikace a vnějších vztahů ČT Alžbětou Plívovou. Ze strany České televize bylo dne 26. 
listopadu 2018 potvrzeno mediální partnerství předávání Cen Gloria musaealis za rok 2018 formou 
spotové kampaně v jejím iVysílání, a to ve dnech 22. dubna až 9. května 2019. 
 V souvislosti s úmrtím autorky trofeje Ceny Gloria musaealis Pavlíny Čepičkové Šůsové bylo 
třeba dořešit, kdo připraví její aktualizaci pro ročník 2018. Podařilo se najít nového výtvarníka, 
sochaře MgA. Martina Gaju.  
 Exekutiva AMG v roce 2018 také řešila, jak by měly vypadat zveřejňované informace na 
webových stránkách soutěže na adrese http://www.gloriamusaealis.cz, aby byly v souladu s GDPR. 
PhDr. Zdeněk Kuchyňka upřesnil, že osoby uvedené v přihláškách jako garanti projektů nemohou 
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požadovat vymazání svých kontaktů do uplynutí doby pro skartaci (dle Spisového a skartačního 
řádu AMG). 
 Téma Národní soutěže muzeí Gloria musaealis bylo několikrát podrobně diskutováno na 
jednáních Senátu AMG, kde se projednávala zejména nová podoba slavnostního vyhlášení i finanční 
zajištění soutěže. Dle rozhodnutí Senátu AMG ze dne 14. prosince 2017 byl ve Věstníku AMG  
č. 1/2018 jako příloha zápisu z jednání zveřejněn návrh Mgr. Karla Ksandra a Mgr. Ondřeje 
Dostála, Ph.D., k možné změně soutěže s výzvou k zahájení diskuse na toto téma v rámci AMG. 
Návrh byl publikován spolu se stanovisky komise soutěže, Exekutivy AMG a společnosti Three 
Brothers Production. Krajská sekce hl. m. Prahy AMG požádala jménem své předsedkyně PhDr. 
Zuzany Strnadové o zaslání rozpočtu soutěže za poslední dva roky. V odpovědi všem členům sekce 
byly zaslány podmínky pro nahlédnutí do přehledu hospodaření AMG, jehož součástí jsou také 
náklady na zajištění Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Přehled je každoročně publikován 
jako součást Výroční zprávy AMG, kde je také prezentována Zpráva Revizní komise AMG za 
příslušný účetní rok (k dispozici na webu AMG). K 15 letům trvání soutěže byl zpracován podrobný 
přehled vč. ekonomických ukazatelů (k dispozici na webu AMG). Všechny materiály dostal  
jako podklady pro své jednání také Senát AMG a rozeslány byly elektronickým Bulletinem AMG  
i všem členům AMG. Dle Organizačního řádu AMG se může podílet na revizní činnosti každý orgán 
či člen AMG, který může podat revizní komisi podnět k prošetření skutečností, týkajících se činnosti 
AMG. Dle Jednacího řádu AMG má právo podat podnět, dotaz či stížnost exekutivě, předsedovi AMG 
či revizní komisi každý člen. Revizní komise AMG může provádět kontrolu jakékoliv činnosti v rámci 
AMG. Prostřednictvím elektronické komunikace není možné ze strany Sekretariátu AMG zasílat 
žádné další materiály, neboť požadované dokumenty obsahují citlivá data. Dne 13. března 2018 
proběhla kontrola hospodaření AMG za rok 2017, jejíž součástí byla i kontrola účetní závěrky  
a dalších účetních dokumentů, vč. revize grantů poskytnutých nejen na Národní soutěž muzeí 
Gloria musaealis. V souvislosti s přípravou XII. Sněmu AMG připravila Liberecká krajská sekce AMG 
návrh na úpravu soutěže jako podnět pro nově zvolenou exekutivu. 

 
Složení komise XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (1. ledna 2017 až 
28. února 2018): 
Ing. Milena Burdychová 
PhDr. Eliška Fučíková, CSc. 
Mgr. Pavel Holman (Technické muzeum v Brně) 
PhDr. Magda Němcová (Ministerstvo kultury) 
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková (Národní galerie v Praze) 
PhDr. Jana Součková, DrSc. 
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) 
 
Složení komise XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (1. ledna 2018 až 
28. února 2019): 
Ing. Milena Burdychová 
PhDr. Eliška Fučíková, CSc. 
Mgr. Pavel Holman (Technické muzeum v Brně) 
PhDr. Magda Němcová (Ministerstvo kultury) 
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (Národní galerie v Praze)  
PhDr. Jana Součková, DrSc. 
Předseda poroty: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) 
Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně) 
Tajemnice/tajemník soutěže: Mgr. Monika Benčová 
 
Výsledky XVI. ročníku soutěže: 
Kategorie Muzejní výstava roku 2017 
Cena Gloria musaealis – Muzeum Novojičínska, p. o., za výstavu „Říše prastará, mocná i zkrocená: 
Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“; 
II. místo – Husitské muzeum v Táboře za stálou expozici „Život na Blatech a Kozácku“; 
III. místo – Technické muzeum v Brně za výstavu „Člověk v náhradách aneb Technika slouží 
medicíně“; 
Zvláštní ocenění – Muzeum hlavního města Prahy za stálou expozici „Praha Karla IV.: Středověké 
město“; 
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Moravské zemské muzeum 
za výstavu „Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě“. 
 



 10 

Kategorie Muzejní publikace roku 2017 
Cena Gloria musaealis – Památník národního písemnictví za publikaci „Zkušenost exilu: Osudy 
exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu“; 
II. místo – Národní zemědělské muzeum, s. p. o., za publikaci „Zahradní umění první 
Československé republiky a její zahradníci“; 
III. místo – Technické muzeum v Brně za publikaci „Umění emailu: Technika smaltu“; 
Zvláštní ocenění – Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum za publikaci „200 let poštovní schránky“.  
 
Kategorie Muzejní počin roku 2017 
Cena Gloria musaealis – Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, za projekt „Rekonstrukce 
budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“; 
II. místo – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o., za projekt „Příběh jednoho pokladu“; 
III. místo – Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Revitalizace hlavní budovy 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze“; 
Zvláštní ocenění – Západočeské muzeum v Plzni, p. o., za projekt „Rekonstrukce historické 
expozice Umělecké řemeslo / Užité umění“. 
 
Cena Českého výboru ICOM 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích za výstavu „První světová válka: Léta zkázy a bolesti“. 
 
Výsledky III. ročníku soutěže Muzeum roku 2017: 
Cena Muzeum roku 2017 – I. místo – Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace;  
II. místo – Městské muzeum Žamberk;  
III. místo – Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, se svojí pobočkou Skalní obydlí ve 
Lhotce u Mělníka. 
 
Internetové publikování AMG 

Efektivním komunikačním prostředkem AMG vůči široké veřejnosti je Server muzeí a galerií 
ČR. Výstavba systému a celkem již 8 samostatných prezentací stále pokračuje. Ve vztahu  
k propagaci AMG a jí pořádaných akcí, ale také popularizaci oboru muzejnictví v ČR jako celku, 
jsou kromě webu AMG využívány jako nástroje internetové komunikace: elektornický Bulletin AMG, 
profil AMG na sociální síti Facebook, zasílání Aktualit AMG formou elektronické pošty nebo 
prostřednictvím kanálu RSS. Pro nečlenské instituce a další zájemce je před dokončením aplikace 
Newsletter AMG. Připravované Kalendárium výstav pak uzavře množinu podpůrných aktivit, které 
AMG nabízí svým členům prostřednictvím internetových stránek na adrese http://www.cz-
museums.cz. 
 Návštěvnost webů AMG se každoročně zvyšuje nejen v souvislosti s popularitou Festivalu 
muzejních nocí, ale také díky vyhledávání informací v průběžně aktualizovaném Adresáři muzeí  
a galerií ČR či aplikaci Kalendárium akcí, kde jsou publikovány i Přehledy konaných výstav. 
Důležitou součástí chování portálu AMG je péče o ochranu osobních údajů. Situace v souvislosti  
s GDPR byla o to snadnější, neboť AMG žádné údaje s třetími stranami nesdílí. Všechny informace 
rozesílané prostřednictvím služeb elektronické pošty jsou vybavené funkcí odhlášení se, která  
v případě aktivace adresátem automaticky a nevratně odstraní jeho e-mail z databáze pro 
rozesílání novinek a informací. 
 Server muzeí a galerií ČR na adrese http://www.cz-museums.cz se daří postupně inovovat 
a také významně rozšiřovat jeho rozsah a funkcionalitu. Od roku 2006 spolupracuje AMG na rozvoji 
svých webových prezentací s firmou EVANEK Web Design Studio. Server je možno plně ovládat 
pomocí vnitřního redakčního systému. Veřejná část prezentace obsahuje osm webů – AMG, Dění  
v oboru, Adresář muzeí a galerií ČR, Kalendárium akcí, Festival muzejních nocí, Gloria musaealis, 
Muzea a 20. století, Muzeum a změna. Neveřejná část obsahuje správu prezentací a vnitřní služby 
(redakční systém pro vytváření a správu stránek, publikační systém pro vytváření a správu 
fotogalerií, specializovaný systém pro plnění a správu dat v Adresáři muzeí a galerií ČR  
a v Kalendáriu akcí, rozesílání hromadné elektronické pošty – elektronické konference, podpůrné 
služby pro činnost AMG – statistiky návštěvnosti webu, databáze, adresáře, diskusní fóra – online 
prostředí pro komunikaci muzejníků). Všichni předsedové Krajských sekcí a Komisí AMG se mohou 
podílet na podobě webových stránek AMG tím, že prostřednictvím vlastních přístupových hesel 
spravují prezentace svých komisí a sekcí. Prezentace se umí přizpůsobit velikosti obrazovky 
mobilního telefonu, tabletu, středním a také velkým monitorům počítače. Postupně pokračuje 
výstavba a optimalizace systému, jednotlivých webů, jsou rozšiřovány nabízené služby pro muzejní 
instituce v oblasti prezentace a popularizace jejich činnosti směrem k internetové veřejnosti. Portál 
se tak stává stále efektivnějším komunikačním prostředkem AMG. Náročnost na údržbu a provoz 
systému i jeho pravidelnou aktualizaci narůstá. Dalším záměrem je proto větší zapojení muzeí do 
pravidelné aktualizace prezentovaných dat, ať už se týkají základních informací o institucích  
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v Adresáři muzeí a galerií ČR, nebo prezentace právě probíhajících výstav, akcí, konferencí, 
seminářů, publikační činnosti a dalších projektů v rámci sekce Dění v oboru.  
 Každoročně jsou na webu AMG publikovány oborové databáze – Adresář muzeí a galerií ČR, 
Kalendárium akcí, Kalendárium výstav a další aktuální informace z muzejnictví či příbuzných oborů. 
Je zajištěna dostupnost internetových stránek z odborných i všeobecných portálů. AMG každý rok 
vyzývá muzea a galerie k dodání aktualizovaných informací. V rámci veřejně přístupných dat 
obsahuje Adresář muzeí a galerií ČR 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 jednoduché vyhledávání 
prostřednictvím klíčových slov na principu Google vyhledávače. Adresář muzeí a galerií ČR 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. Uživatelům webu AMG umožňuje získat přehled o dalších aktivitách 
muzejních institucí v Kalendáriu akcí, což je průběžně aktualizovaný přehled událostí pořádaných 
členskými muzei a galeriemi AMG. 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. 
 Web AMG je od roku 2008 archivován Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, 
vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu. Záznam je součástí České národní 
bibliografie a katalogu NK ČR. Obsah stránek tak zůstane uchován, i pokud by byla v budoucnu 
činnost webu ukončena. Článek o rozvoji Serveru muzeí a galerií ČR byl publikován ve Věstníku 
AMG č. 3/2018.  
 Nabídka služeb webového portálu AMG je rozsáhlá. V sekci Kalendárium výstav budou 
shromážděny a prezentovány výstavy členských muzeí a galerií AMG, a to v podobném rozsahu, 
který je dnes publikován jako příloha Věstníku AMG. Standardem řešení nové aplikace bude online 
přihlašování výstav, ucelený přehled v rámci ČR, rychlé vyhledávání dle nejrůznějších kategorií, 
archivace výstavní činnosti muzeí a galerií v ČR, automatická sazba a publikování Kalendária 
výstav po potřeby Věstníku AMG. Po spuštění nové sekce se rozšíří v Adresáři muzeí a galerií ČR 
přehledy akcí nově o pořádané výstavy. Informační struktura Serveru muzeí a galerií ČR tak bude 
kompletní. 

 
Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2018: 

Rok 2018 Unikátní 
návštěvy 

Počet  
návštěv 

Počet 
prohlížených 

stránek 

Hity  
(počet kliků na 

jakýkoliv odkaz na 
stránkách AMG) 

Počet přenesených  
bajtů 

Leden 18.762 26.683 70.102 339.232 28.56 GB 
Únor 17.597 24.807 63.352 311.277 26.78 GB 
Březen 19.762 27.044 57.076 312.848 28.11 GB 
Duben 19.832 26.845 65.188 342.081 33.27 GB 
Květen 27.153 36.836 99.253 584.819 47.03 GB 
Červen 24.375 32.830 99.253 395.280 42.66 GB 
Červenec 13.353 17.985 38.399 216.542 23.37 GB 
Srpen 17.484 23.549 50.279 283.534 30.60 GB 
Září 15.536 20.925 44.676 251.938 27.19 GB 
Říjen 23.283 31.299 66.825 376.841 40.67 GB 
Listopad 5.620 9.311 24.308 177.907 16.41 GB 
Prosinec 6.779 10.634 27.768 191.709 16.66 GB 
Celkem 209.536 288.748 706.479 3.784.008 361.31 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 6. ročníkem veletrhu opět svoji záštitu a stala se partnerem akce. Svého zástupce 
měla AMG ve veletržním výboru i pro přípravu této akce v roce 2019, která se uskuteční  
v souběhu s 28. ročníkem středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD ve dnech 
21.–24. února 2019.   
 
Věstník AMG 

Redakční rada Věstníku AMG pracovala do listopadu 2018 ve složení: PhDr. Jana Hutníková 
(předsedkyně redakční rady, Muzeum Českého lesa v Tachově); Ing. Milena Burdychová (čestná 
členka AMG); PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických  
a amerických kultur; individuální členka AMG); PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské 



 12 

muzeum); Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková (Muzeum T. G. M. Rakovník); Mgr. Zdeněk 
Freisleben (Památník národního písemnictví); Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále; 
individuální členka AMG); MgA. Jiří Jedlička (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod; do 31. května 
2018), Anna Komárková, BBus (Hons) (AMG); PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum  
v Roztokách u Prahy). Od XII. Sněmu AMG pracuje redakční rada v trochu obměněné sestavě: 
předsedkyní  redakční rady je i nadále PhDr. Jana Hutníková; členy jsou: Ing. Milena Burdychová, 
PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Hana Dvořáková, Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Hana Garncarzová, 
Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Zita Suchánková; nově se na základě jmenování Exekutivy 
AMG zvolené na XII. Sněmu AMG stal členem: PhDr. Luděk Beneš (čestný člen AMG). Redaktorkou 
Věstníku AMG byla Mgr. Monika Benčová. Mgr. Jana Jebavá pracovala pro AMG jako externí 
spolupracovnice (grafické zpracování časopisu); od Věstníku AMG č. 6/2018 zpracovává grafickou 
podobu časopisu Mgr. Monika Benčová. 
 Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., je registrován MK ČR, reg.  
č. E 8331, ISSN 1213-2152 (pro tištěnou verzi), ISSN 2464-7837 (pro elektronickou verzi). 
Časopis vydává AMG šest krát ročně jako dvouměsíčník, v nákladu 1.000 ks, vychází v polovině 
každého sudého měsíce, uzávěrka čísla je 10. dne každého lichého měsíce. Distribuce zdarma 
probíhá do všech členských institucí AMG a dále do kulturních organizací, na krajské úřady, do 
knihoven atd. Veškerá čísla jsou publikována ve formátu PDF na webových stránkách 
http://www.cz-museums.cz na záložce Věstník AMG, kde jsou k dispozici i starší ročníky a rejstříky 
článků. Archiv je průběžně doplňován. AMG k prezentaci elektronické verze časopisu využívá také 
aplikaci ISSUU, čímž významně rozšířila okruh čtenářů i mimo muzejní oblast. Pravidelně zde 
elektronickou verzi Věstníku AMG čte 2.093 uživatelů, přičemž časopis byl v aplikaci zobrazen 
celkem 14.000krát. Součástí každého čísla je Kalendárium výstav, což je přehled výstav 
připravovaných v členských muzeích a galeriích AMG pro dané období. Přehled je zveřejňován na 
webových stránkách AMG pod záložkou Kalendárium akcí a obsahuje mj. i přehled nově otevřených 
stálých expozic. 
 Věstník AMG jako důležitá informační platforma AMG i celého oboru muzejnictví v ČR 
vychází od roku 1991, od roku 1998 jako dvouměsíčník. Redakce tehdy drobného bulletinu  
o 8 stranách sídlila ve Východočeském muzeu v Pardubicích. První čísla byla výsledkem dobrovolné 
aktivity několika nadšenců (především PhDr. Františka Šebka, tehdejšího předsedy AMG). Věstník 
AMG financovalo pardubické muzeum a Moravské zemské muzeum, záhy ho podpořilo také MK ČR. 
Časopis vznikl jako nástroj komunikace mezi členskými institucemi AMG. Tuto funkci časem 
převzaly e-maily, internetové stránky a elektronický Bulletin AMG. Časopis se tak postupně 
obsahově rozrůstal a měnil. V roce 2004 otevřel časopis poprvé úvodník, od roku 2013 je každé 
číslo nějak tematicky zaměřeno. V souvislosti s 25. výročím založení AMG v roce 2015 získal 
Věstník AMG novou grafickou podobu. Časopis již dávno není jen periodikem našeho profesního 
sdružení, ale vycházejí v něm příspěvky představující činnost všech muzejních institucí v ČR bez 
rozdílu členství v AMG. Věstník přináší i mezinárodní zkušenosti a je distribuován partnerským 
organizacím v zahraničí. Mezi čtenáře patří také zástupci zřizovatelů a řada jednotlivců zajímajících 
se o obor muzejnictví. 
 Věstník AMG až do roku 2015 vycházel v tištěné podobě i díky finanční podpoře MK ČR, 
neboť byl zahrnut v rámci každoročně předkládaného projektu AMG. Pro rok 2016, resp. 2017 však 
došlo k významnému krácení dotace a zároveň byly poskytovatelem přímo vyškrtnuty aktivity, na 
které nesmí být finanční prostředky využity. Mezi tyto položky byla mj. zahrnuta také ediční činnost 
AMG. V roce 2018 bylo přesné vymezení dotací MK ČR zrušeno, resp. bylo ponecháno na AMG, zda 
bude z příspěvku po úpravě rozpočtu dle konečné výše dotace financovat i své ediční aktivity. 
Věstník AMG tak v roce 2018 vycházel a byl distribuován opět i díky finanční podpoře MK ČR. 
 Každé číslo Věstníku AMG je od ročníku 2013 vždy nějak tematicky zaměřeno. Ročník 2018 
byl věnován těmto okruhům: 1. Nové expozice, 2. Muzea a soukromý sektor, 3. Gloria musaealis 
2017, 4. Archeologie, 5. 100 let od vzniku ČSR, 6. XII. Sněm AMG. 
 

 náklad detaily termín počet stran 
Věstník 1/2018 1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze únor 44 s. 
Věstník 2/2018 
+ rejstřík 2017 

1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze duben 44 s. 

Věstník 3/2018 1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze červen 44 s. 
Věstník 4/2018  1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze srpen 44 s. 
Věstník 5/2018 1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze říjen 44 s. 
Věstník 6/2018  

+ příloha 6/2018 
1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze prosinec 44 s. 
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4. Legislativní aktivity AMG v roce 2018 
V rámci Exekutivy AMG byla oblast legislativy svěřena PhDr. Zdeňku Kuchyňkovi (do XII. 

Sněmu AMG II. místopředsedovi AMG, poté členovi Exekutivy AMG). V AMG zároveň působí 
pracovní skupina pro legislativu, jejímiž členy jsou kromě PhDr. Zdeňka Kuchyňky, PhDr. Luděk 
Beneš (do XII. Sněmu AMG člen Exekutivy AMG), PhDr. František Frýda ze Západočeského muzea 
v Plzni, čestný člen AMG PhDr. František Šebek, Mgr. Miroslava Šmolíková z Muzea hl. m. Prahy  
a PhDr. Zdeněk Zahradník, čestný člen AMG. Významný posun v oblasti legislativy přinesl vstup 
AMG do Unie zaměstnavatelských svazů ČR, takže máme možnost připomínkovat návrhy nových či 
novelizovaných právních předpisů. Velmi prospěšná byla spolupráce s Komisí Rady AK ČR pro 
kulturu a památkovou péči, Komisí Rady AK ČR pro veřejnou správu a legislativu a Legislativní  
a právní sekcí Svazu měst a obcí ČR. V roce 2018 byla navázána spolupráce s Odborem 
bezpečnostní politiky MV ČR při přípravě novely zákona o zbraních. 

 
Problematika nákupu předmětů a účtování o sbírkách muzejní povahy 
 Práci v legislativní sféře mnohdy komplikuje fakt, že na připomínkování právních norem má 
AMG obvykle velmi krátký čas. Někdy proto bývá obtížné shromáždit podrobnější vyjádření 
z jednotlivých orgánů AMG. Stává se samozřejmě i to, že stanoviska AMG nejsou akceptována 
zejména tzv. „silovými ministerstvy”. Jako příklad lze uvést novelizaci vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
která zkomplikovala účtování o sbírkách, a kdy v průběhu její přípravy Ministerstvo financí zamítlo 
jak připomínky AMG podané prostřednictvím UZS ČR, tak připomínky MK ČR. Podrobnou zprávu  
o změnách v účtování sbírek muzejní povahy od 1. ledna 2018 přinesl článek ve Věstníku AMG  
č. 2/2018. K ustanovení novely této vyhlášky měl být vydán metodický pokyn o oceňování darů, 
nákupů i vlastních sběrů muzeí. Nově by se tak měly oceňovat i archeologické nálezy, přírodovědné 
sběry atd. Dle názoru AMG však může být tento postup v praxi velmi problematický, neboť se tak 
mohou legalizovat pořizovací ceny předmětů, které jsou nabízeny na nelegálním trhu. AK ČR již 
projevila zájem o revizi vyhlášky. AMG i nadále zastává názor, že o muzejních sbírkách by se 
nemělo účtovat vůbec, stejně jako se neúčtuje o archiváliích v archivech nebo o knižních fondech 
knihoven.  
 
Nový zákon o ochraně památkového fondu 
 Návrh zákona, na jehož přípravě zejména v oblasti archeologického dědictví se AMG 
intenzivně podílela, Poslanecká sněmovna PČR na svém jednání dne 12. července 2017 usnesením 
č. 1752 ve 3. čtení zamítla. V roce 2018 začala příprava nového znění zákona. To mělo být 
původně dle legislativního plánu vlády ČR podáno v září 2018, poté bylo jeho předložení posunuto 
na rok 2019. V poradním orgánu MK ČR zastupuje AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Na jednání dne 
15. května 2018 byli účastníci pracovní skupiny seznámeni se zásadami tvorby zákona a někteří  
z nich již vznesli podněty ke konkrétním paragrafům. Archeologická komise AMG připravila 
připomínky obdobné těm, které byly předloženy při minulém projednávání návrhu zákona, a ty byly 
dne 18. června 2018 zaslány MK ČR. Navíc byl ve stanovisku AMG podpořen záměr 
Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i., na jehož základě by měla být regulována činnost tzv. 
detektorářů. Archeologická komise AMG také zjistila, že návrh zákona fakticky neumožňuje přechod 
z režimu náhodného nálezu do režimu záchranného archeologického výzkumu, jak tomu je podle 
stávající právní úpravy. AMG proto navrhla doplnit text zákona o ustanovení, které by tento 
přechod umožnilo. Návrh zákona, zápis z jednání pracovní skupiny i připomínky archeologické obce 
jsou k dispozici na webových stránkách MK ČR. Článek o problematice byl publikován ve Věstníku 
AMG č. 4/2018. Do konce roku 2018 však žádná další jednání o návrhu zákona a vypořádání 
připomínek neproběhla. 
 

Problematika GDPR v oboru muzejnictví 
 Od vstupu do UZS ČR připomínkovala Exekutiva AMG již řadu návrhů novel či nových 
právních předpisů. Mnohdy však postrádá razantnější podporu svých stanovisek zejména ze strany 
MK ČR. Např. k zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., který implementuje do právního 
řádu ČR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známé pod zkratkou „GDPR”. 
MK ČR na rozdíl od MV ČR nevzneslo žádnou připomínku, ačkoli dle názoru AMG by si sbírky muzeí 
zasloužily stejnou výjimku, jakou by měly mít archiválie. Exekutiva AMG proto vyzvala MK ČR, aby  
v rámci připomínkového řízení tuto výjimku prosadilo pro uchovávání a publikování osobních údajů 
ve sbírkových fondech, nikoliv v úřední agendě. V té bude evropské nařízení a potažmo samostatný 
český zákon platit i v muzeích v plném rozsahu. K problematice GDPR byla v rámci AMG vytvořena 
pracovní skupina v gesci člena Exekutivy AMG Ing. et Bc. Richarda M. Sichy, která se dne 24. ledna 
2018 prostřednictvím Mgr. et Mgr. Karolíny Šimůnkové z Národního archivu seznámila s řešením 
GDPR v oblasti archivnictví. Na zasedání Komise Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči dne 
14. února 2018 zástupci AMG upozornili na problémy se zaváděním opatření GDPR v muzejních 
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institucích. AK ČR přijala usnesení, jež podpořilo požadavek AMG začlenit do návrhu zákona 
výjimky pro muzea a galerie, zejména v oblasti uchovávání a publikování osobních dat žijících osob 
pro vědecké účely. Někteří zřizovatelé muzeí, zejména ÚSC, vydali vlastní směrnice a pokyny pro 
jimi zřizované organizace. Samotný zákon dosud schválen nebyl. MK ČR v tuto chvíli chystá kodex 
chování muzeí a galerií při poskytování služeb veřejnosti. UZS ČR na základě této informace za 
podpory AK ČR a SMO ČR požádala, aby MK ČR namísto kodexu vypracovalo metodický pokyn pro 
postup muzeí a galerií v oblasti ochrany osobních údajů. Změny by měla doznat i badatelská 
agenda. Exekutiva AMG v této záležitosti také oslovila spřízněné poslance a senátory a požádala je 
o podporu svých návrhů. Stejná výzva s žádostí o pomoc byla zaslána členům Senátu AMG. Článek 
k GDPR byl publikován ve Věstníku AMG č. 1/20018, stejně tak lze na webu AMG nalézt další 
materiály týkající se této problematiky. Samostatný prostor GDPR v oblasti muzejnictví byl rovněž 
věnován na veřejném slyšení na téma „Aktuální problémy českého muzejnictví” dne 16. října 2018 
v Senátu Parlamentu ČR. Byly předneseny konkrétní návrhy požadavků AMG na legislativní úpravu 
zákona, které by obdobně jako je tomu u péče o NAD zohlednily postavení sbírek a muzeí bez 
ohledu na připravovaný kodex MK ČR. 
 Exekutiva AMG se zabývala GDPR také ve vztahu k AMG. V roce 2019 bude vydána nová 
edice členských průkazů AMG, kde již nebude uvedeno číslo OP, pouze jméno a příjmení 
zaměstnance členské instituce AMG. Řeší se vztah s předsedy Krajských sekcí a Komisí AMG, kteří 
mají přístup k osobním údajům z přihlášek do AMG, resp. Komisí AMG, a spravují adresáře členů 
jimi vedených orgánů AMG. U členů Komisí AMG stejně jako u individuálních členů AMG budou 
zveřejněny jen minimální osobní údaje (jméno a příjmení, instituce). S uvedením rozšířených údajů 
by tyto osoby musely podepsat samostatný souhlas. Totéž se týká členů Exekutivy a Senátu AMG, 
předsedů Krajských sekcí a Komisí AMG i pracovníků Sekretariátu AMG. Všem členům AMG bude 
zaslán dopis se shrnutím opatření, která se v AMG k této problematice uskuteční, podrobné 
informace budou k dispozici také na webu AMG. 
 
Zbraně v muzeích a příprava novely zákona o zbraních 
 Poměrně rozsáhle se AMG věnovala a i nadále věnuje návrhu tzv. velké novely zbrojního 
zákona, která by měla do české legislativy implementovat směrnici EU o zbraních. V Parlamentu ČR 
byla zatím projednávána tzv. malá novela zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., 
která se však muzeí přímo nedotkne. Velká novela by však mohla znamenat zcela nové způsoby 
znehodnocení a zabezpečení všech zbraní vyrobených po roce 1890. Tato novela a její důsledky se 
staly také jedním z témat několika jednání zástupců AMG, UZS ČR, MK ČR a Sdružení na ochranu 
majitelů zbraní LEX. AMG chce prosadit, aby pro muzea platila výjimka z povinnosti znehodnocovat 
zbraně, které jsou součástí muzejních sbírek. Dne 5. září 2018 se konalo na MV ČR jednání, kde 
bylo předneseno stanovisko AMG a domluveno, že zástupce AMG bude přizván na jednání pracovní 
skupiny, jejímiž členy budou i zástupci MK ČR, a která se bude zabývat možnými dopady novely 
v oblasti paměťových institucí. Návrh tzv. velké novely, resp. nového zákona by měl být předložen 
vládě ČR v květnu 2019. Zástupcem AMG v expertní skupině MV ČR pro přípravu nového zákona  
o zbraních a střelivu je člen Exekutivy AMG Ing. et Bc. Richard M. Sicha. Na setkání dne  
6. listopadu 2018 bylo projednáváno paragrafové znění jednotlivých ustanovení návrhu zákona, 
přičemž bylo požadováno zohlednit vazbu nové právní úpravy na zákon č. 122/2000 Sb. neboť 
zbraně, které jsou registrovány jako sbírkové předměty, jsou specifickou hodnotou, které náleží 
veřejný zájem. Jednání pokračují i v roce 2019.  
 
Program na podporu činnosti muzeí a galerií  
 Na MK ČR pokračovala jednání pracovní skupiny k vytvoření nového dotačního Programu 
státní podpory muzeí a galerií, který by byl obdobou Programu státní podpory profesionálních 
divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Přidělené finanční prostředky by mohly být 
použity např. i na mzdové účely. Na další jednání byli kromě tří původních partnerů, tj. MK ČR, 
odborových svazů v oblasti kultury a UZS ČR, kde AMG zastupuje PhDr. Zdeněk Kuchyňka, přizváni 
i zástupci AK ČR a SMO ČR. Protože z pohledu Odboru muzeí MK ČR bude vytvoření programu 
obtížné, bylo dohodnuto soustředit se v první řadě na odbourání bariér, které brání muzeím  
a galeriím využívat již existujících dotačních titulů MK ČR. AMG sestavila okruh činností, jež by 
měly být z programu podpořeny a také podklad pro UZS ČR, týkající se stávajících programů  
a jejich nedostatků. Součástí společného stanoviska UZS ČR, AMG a RG ČR je návrh na optimalizaci 
jednotlivých titulů a harmonogram jejich úpravy, který schválila na svém zasedání RHSD pro 
kulturní otázky dne 28. srpna 2018. Na dalším jednání dne 6. listopadu 2018 bylo dohodnuto, že  
z Programu pro podporu projektů zaměřených na poskytovávání standardizovaných veřejných 
služeb muzeí a galerií bude od roku 2020 možno čerpat paušální částku na náhradu provozních 
nákladů. Procentuální výše zatím nebyla stanovena. 
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Novela zákoníku práce a změny v Katalogu prací  
 Od 1. ledna 2018 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., o katalogu prací, kde 
se nově objevují profese edukátor v kultuře a registrátor specialista. Článek PhDr. Zdeňka 
Kuchyňky o této novince byl otištěn ve Věstníku AMG č. 1/2018. Po pozici muzejního pedagoga 
obor muzejnictví již dlouhodobě volal. Další novinkou je zavedení profese registrátor specialista. 
Jeho činností je zajišťování tuzemských a zahraničních výpůjček, proto se tato funkce uplatní 
především ve větších institucích, které řeší velké množství výpůjček jak ze svých sbírek, tak  
i zápůjček od jiných domácích či zahraničních subjektů.  
 AMG prostřednictvím UZS ČR připomínkovala také návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že je zaručená mzda až do 11. platové třídy 1. stupně vyšší než 
platový tarif dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
(aktuálně č. 341/2017 Sb.), požadovala AMG, aby vláda ČR každoročně s ohledem na navýšení 
minimální i zaručené mzdy zvyšovala platové tarify v platových třídách tak, aby tarif v nižší třídě 
dané skupiny byl roven nebo vyšší než zaručená mzda. Na dlouhodobý rozpor mezi nejnižšími 
platovými tarify a nařízeními vlády o zaručené mzdě, který nivelizuje platy nejen v oblasti muzeí  
a galerií, poukázala AMG na jednání zástupců zaměstnavatelských a odborových organizací dne  
3. ledna 2018, kterému byl přítomen i předseda ČMKOS Josef Středula. AMG také upozornila, že 
zcela postrádá úlevy pro zaměstnavatele, např. snížením procent odváděných za zaměstnance na 
sociálním a zdravotním pojištění. Vláda ČR dne 14. listopadu 2018 schválila nové nařízení vlády  
v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, které 
zvyšuje základní platové tarify u všech pracovníků a dále spodní hranici zvláštních příplatků. Ani po 
tomto zvýšení však není zaručený plat roven 1. platovému stupni od 1. do 9. platové třídy. 
 
Koncepce rozvoje muzejnictví pro období 2015–2020 
 Dne 16. února 2017 se AMG obrátila na základě výzvy svých členů na MK ČR s žádostí  
o podrobnější informaci k plnění Koncepce rozvoje muzejnictví pro období 2015–2020, neboť je 
spolu s dalšími profesními sdruženími uvedena u řady bodů tohoto materiálu jako spolupracující 
organizace. AMG nebyla ze strany MK ČR zatím vyzvána k připomínkování či k vyjádření svého 
stanoviska k mnoha stanoveným úkolům, na jejichž přípravě či realizaci by se měla podílet. 
Posledním termínem pro předložení zprávy stanoveným ze strany MK ČR bylo 30. září 2018. 
V souvislosti s přípravou vyhodnocení tohoto dokumentu obdržela AMG dne 17. září 2018 dopis 
Odboru muzeí MK ČR s žádostí o zpracování stručné a výstižné zprávy o své činnosti směřující  
k naplnění několika cílů, v nichž je dle ministerstva AMG uvedena jako jeden z garantů jejich 
plnění. V této souvislosti AMG zdůraznila, že garantem plnění koncepce může být pouze MK ČR, 
nikoliv AMG či jiný spolek, přičemž ty mohou na plnění stanovených cílů spolupracovat. Zprávu  
o průběžném hodnocení koncepce ke dni 30. června 2018 obdržela AMG dne 12. října 2018. 
Materiál obsahuje v přílohách Příklady certifikovaných metodik a památkových postupů, vhodných 
jako doporučení standardy pro péči o sbírky a sbírkové předměty muzejní povahy, Přehled 
účelových investičních prostředků pro státní příspěvkové organizace (muzea a galerie) v letech 
2015–2016 a Přehled dotací z programů MK ČR administrovaných OM MK ČR a Samostatným 
oddělením ochrany kulturních statků v letech 2016–2017. 
  
Nový zákon o muzeích 
 V listopadu 2018 při jednání I. místopředsedkyně AMG Mgr. Ireny Chovančíkové s novým 
ministrem kultury ČR doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., vzešel podnět na vytvoření nového 
zákona o muzeích jako institucích, tedy právní normy, kterou už pro svoji činnost mají knihovny  
a archivy. Tento záměr byl dne 23. listopadu 2018 projednán na setkání pracovní skupiny AMG pro 
legislativu s náměstkem ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem 
Ourodou, Ph.D. Na jednání došlo ke shodě, že nemá jít o novelu zákona č. 122/2000 Sb., aby 
nebyla ohrožena ochrana sbírek muzejní povahy, ale o zcela nový právní předpis. Zástupci AMG 
byli požádáni, aby co nejdříve připravili teze k tomuto zákonu a že týž úkol dostane i Odbor muzeí  
MK ČR. Členové AMG byli o této věci informováni na jednání XII. Sněmu AMG. Základní materiál 
AMG byl zaslán MK ČR dne 7. prosince 2018 s tím, že stanovisko bude třeba dále detailněji 
rozpracovat a že by se k němu měla vyjádřit také členská základna AMG. Další jednání týkající se 
přípravy nové muzejní legislativy probíhala až v roce 2019.   
  
 

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků 
v roce 2018 
 Vzdělávání muzejních pracovníků probíhá v rámci AMG ve dvou rovinách. Jednak ve Škole 
muzejní propedeutiky, jednak v rámci jedno- až třídenních seminářů, kolokvií a konferencí, 
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pořádaných AMG, jejími odbornými a oborovými komisemi či institucionálními členy, a které jsou 
zaměřeny na jednotlivé muzejní činnosti. 
 ŠMP je pořádána s finanční podporou Ministerstva kultury a jejími kursy prošlo již přes 900 
pracovníků muzeí, dalších paměťových institucí i zástupců zřizovatelů kulturních organizací. 
Základní kurs ŠMP zahájila AMG v roce 2002, na něj pak navázal od roku 2006 doplňkový 
nástavbový kurs „Muzejního výstavnictví”. Vedoucím ŠMP je od jejího vzniku PhDr. František 
Šebek. Základní kurs ŠMP 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 
kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě a o práci se sbírkami. 
Nástavbový kurs ŠMP 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 kurs po složení vstupního testu otevřen také všem zájemcům z řad 
muzeí a galerií či příbuzných oborů, kteří neabsolvovali základní kurs ŠMP.  
 Byl dokončen XVI. běh základního kursu ve školním roce 2017/2018 – v červnu, resp. 
v září 2018 proběhly závěrečné zkoušky frekventantů kursu, jež absolvovalo 24 z celkového počtu 
47 posluchačů. Byl dokončen VII. běh nástavbového kursu ve školním roce 2017/2018 – v červnu, 
resp. v září 2018 proběhly závěrečné zkoušky frekventantů kurzu, jež absolvovalo 17 z celkového 
počtu 26 posluchačů. Frekventanti nástavbového kursu ŠMP se zúčastnili povinné exkurze po 
muzeích a galeriích na území Plzeňského a Středočeského kraje. Ve školním roce 2018/2019 byly 
otevřeny dvě třídy XVII. běhu základního kursu ŠMP, do něhož bylo přijato 39 frekventantů. Výuka 
probíhala v přednáškovém sále Národního technického muzea a organizačně ji zajišťoval 
Sekretariát AMG. 
 Studenti ŠMP mají k dispozici texty základního a nástavbového kursu. O skripta je trvalý 
zájem i mezi muzejníky ze Slovenska a jako studijní materiál je využívají např. studenti oboru 
muzeologie na Masarykově univerzitě či Arts Managementu na VŠE.  
 Pokračuje inventarizace archivu ŠMP – elektronická i fyzická archivace závěrečných prací 
absolventů a dalších podkladů souvisejících s chodem ŠMP, pokračovalo také zpracování knižního 
fondu uloženého na Sekretariátu AMG nejen pro potřeby studentů ŠMP. 
 Projekt vzdělávání edukačních pracovníků muzeí a galerií připravilo ve spolupráci s AMG 
Metodické centrum pro muzejní pedagogiku při Moravském zemském muzeu v Brně. Vzdělávací 
kursy nazvané Základy muzejní pedagogiky byly zahájeny v roce 2012. AMG dlouhodobě 
spolupracuje také s Technickým muzeem v Brně na vzdělávacích Kursech preventivní konzervace, 
které pořádá Metodické centrum konzervace při TMB. 
 Komise AMG realizovaly plánované projekty, kterými byly zejména konference, diskusní 
fóra a semináře zaměřené na vzdělávání svých členů. Vybírají si vždy takové lokality  
a spolupracující instituce, které souzní s jejich základním vymezením a posláním. Díky seminářům 
jsou navazovány nové kontakty, udržuje se také stále aktivní spojení se slovenskými kolegy. 
Zprávy ze seminářů jsou publikovány ve Věstníku AMG a jsou k dispozici také na webových 
stránkách AMG.  
 V roce 2018 proběhla řada seminářů, konferencí a kolokvií, věnovaných profesionalizaci 
muzejních pracovníků a jejich dalšímu vzdělávaní, jež uspořádala AMG nebo se na jejich přípravě či 
organizaci podílela: 
♦ Seminář Komise pro bezpečnost v muzeích AMG na téma „Bezpečnost v muzeu” (17.–18. 

dubna 2018, Brno); 
♦ Semináře Etnografické komise AMG (14.–15. května 2018, Blovice; 1.–2. října 2018, 

Strážnice); 
♦ Kolokvium Komise pro muzejní pedagogiku a PR AMG na téma „Vliv digitálních technologií 

na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky” (21.–22. května 
2018, Praha); 

♦ 46. seminář Oborové komise muzejních archeologů AMG na téma „Detektorářství ve vztahu  
k činnosti muzeí a památkové péče“ (30. května – 1. června 2018, Jílové u Prahy); 

♦ Seminář Botanické komise AMG (11.–15. června 2018, Cheb); 
♦ 42. seminář Komise knihovníků AMG (4.–6. září 2018, Písek); 
♦ Seminář Geologické komise AMG (10.–14. září 2018, Olomouc);  
♦ 27. konference konzervátorů-restaurátorů AMG (11.–13. září 2018, Mikulov); 
♦ Společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů státní ochrany přírody (19.–21. září 

2018, Karlovy Vary); 
♦ 27. setkáních českých, saských, bavorskýchva hornorakouských muzejníků na téma 

„Žasnout – objevovat – tvořit! Vzdělávání v muzeu“ (23.–25. září 2018, Drážďany); 
♦ Podzimní setkání Komise muzejních historiků AMG (4. října 2018, Havlíčkův Brod); 
♦ Seminář Komise regionálních historiků Moravy a Slezska AMG (11.–12. října 2018, 

Ostrava); 
♦ Podzimní determinační seminář Botanické komise AMG (16.–17. října 2018, Brno); 
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♦ Mezioborová konference na téma „HAE STATUAE FACTAE A BROKOFF” (22.–23. listopadu 
2018, Praha); 

♦ XII. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (28.–29. listopadu 2018, Ústí nad 
Labem). 

 
 Ve dnech 23.–25. září 2018 se v Drážďanech uskutečnilo 27. setkání českých, saských, 
bavorských a hornorakouských muzejníků na téma „Žasnout – objevovat – tvořit“. Podrobná 
zpráva byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2018. Na úvod setkání zazněly referáty vedoucích 
představitelů muzejních organizací z ČR, Saska, Bavorska a Horního Rakouska, jejichž cílem bylo 
jak souhrnně prezentovat situaci v dané oblasti ve svých zemích, tak i představit zajímavé 
edukační programy, které se nevešly do samostatných příspěvků. V rámci konference představily 
své projekty zástupci Muzea Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, Západočeského muzea v Plzni 
a Regionálního muzea Mělník. Přípravný výbor konference se k přípravě akce sešel v Praze na 
Sekretariátu AMG dne 5. června 2018. 
 Dne 16. října 2018 se ve Valdštejnském paláci v Praze uskutečnilo veřejné slyšení na téma 
„Aktuální problémy českého muzejnictví”, které uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice Senátu PČR za odborné podpory AMG. Po úvodních projevech přiblížili 
zástupci AMG v krátkých vystoupeních devět zásadních témat, která je potřeba aktuálně řešit, a to 
především přípravu systému registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR, problematiku GDPR  
v oboru muzejnictví, dopad novely zákona o zbraních a střelivu na činnost muzeí stejně jako otázku 
oceňování sbírek muzejní povahy. Účastníci veřejného slyšení byli také seznámeni se strategickými 
cíli AMG, s tematikou muzejních institucí jako součásti systému dalšího vzdělávání v ČR  
a s problémy při odměňování zaměstnanců v oblasti muzeí a galerií stejně jako s aktuálním stavem 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Akce se zúčastnilo 45 zástupců z řad odborné veřejnosti, 
MK ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR, MV ČR, AK ČR, SMO ČR, UZS ČR, Parlamentu a Senátu PČR. Zpráva  
z veřejného slyšení je k dispozici ve Věstníku AMG č. 6/2018. 
 Na základě memoranda o spolupráci uzavřeného mezi českými a slovenskými muzejníky  
v roce 2014 byla uspořádána mezinárodní vědecká konference ke 100. výročí vzniku ČSR na téma 
„Dokumentace osmičkových výročí ve slovenských a českých muzeích. Rok 1918 a ty ostatní”, 
která se uskutečnila ve dnech 13.–14. listopadu 2018 v Zimní jízdárně Bratislavského hradu pod 
záštitou ministryně kultury SR PhDr. Ľubici Laššákové a ministra kultury ČR doc. Mgr. Antonína 
Staňka, Ph.D. V rámci setkání, na jehož přípravě se podílely AMG, Zväz múzeí na Slovensku,  
ČV ICOM a Slovenské národné múzeum, zaznělo celkem 24 příspěvků. Mezi spolupracující instituce 
patřily Slovenský komitét ICOM, Rada galérií Slovenska, Rada galerií ČR a partnery se staly Fond 
na podporu umenia a MK ČR. Podrobná zpráva o akci, jíž se zúčastnilo na 130 pracovníků českých 
a slovenských muzeí, byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2018. První společné jednání 
přípravného výboru konference se uskutečnilo dne 22. listopadu 2017 v Moravské galerii v Brně. 
Výbor se scházel pravidelně střídavě vždy v Brně nebo v Bratislavě, a to ve dnech 7. února,  
16. března, 11. května, 27. června, 11. a 12. listopadu 2018. Přínosem konference byla možnost 
sdílení zkušeností mezi pracovníky českých a slovenských muzeí, příp. dalších paměťových 
organizací. Cílem konference bylo zmapovat způsob, kvalitu a rozsah dokumentace tzv. 
„osmičkových výročí” ve sbírkových fondech českých a slovenských muzeí s hlavním důrazem na 
vznik samostatného československého státu. Konference byla rozložena do šesti bloků a její 
součástí se stal i křest publikace vydané ZMS s názvem „Príbehy predmetů – osmičkové roky”. 
Sborník z konference připravovaný ZMS bude k dispozici v roce 2019. 
 Mgr. Denisa Brejchová ze Západočeského muzea v Plzni se jako zástupce AMG zúčastnila 
26. výroční konference NEMO ve Vallettě na Maltě, které se uskutečnilo ve dnech 15.–18. listopadu 
2018 na téma „Pohledy zvenčí. Mezioborové přesahy muzejnictví”. Podrobná zpráva z tohoto 
setkání byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2018. 
 AMG dlouhodobě spolupracuje s muzeologickými pracovišti v ČR i SR (Ústav archeologie  
a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Ústav historie a muzeologie Slezské 
univerzity, Kateda etnológie a muzeológie Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra muzeológie 
Univerzity Konštantína Filosofa v Nitre). Studenti těchto univerzit se pravidelně podílejí na 
organizačním zajištění zejména mezinárodní konference Muzeum a změna / The Museum and 
Change. Dne 6. srpna 2018 proběhlo setkání AMG s představiteli ÚAM FF MU. V rámci něj bylo 
domluveno, že jednání zástupců AMG a ÚAM by se měla uskutečňovat každý rok. Tématu 
„Muzeologie a muzeologická pracoviště v ČR” se bude věnovat Věstník AMG č. 1/2019. AMG na 
základě tohoto setkání oslovila náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. 
Vlastislava Ourodu, Ph.D., s žádostí o uskutečnění společného jednání k možnostem spolupráce  
v oblasti vzdělávání. Zasedání zástupců AMG, MK ČR a ÚAM FF MU se uskutečnilo dne 22. října 
2018. Systematická spolupráce oboru muzejnictví s vysokými školami je součástí Koncepce rozvoje 
muzejnictví na léta 2015–2020 a je obsažena také ve Strategických cílech AMG. AMG, MK ČR  
a ÚAM FF MU by měly usilovat o změnu právního postavení muzejních institucí jako nedílné 
součásti systému dalšího vzdělávání v ČR a integraci jejich role do strategií či předpisů 
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zastřešujících koncept celoživotního učení. Ve spolupráci s MK ČR, MŠMT ČR a dalšími partnery je 
třeba definovat požadavky na výuku muzeologie v souvislosti s přípravou akreditačního řízení pro 
studijní program magisterského studia a rigorózum pro obor muzeologie na Masarykově univerzitě. 
Ta v roce 2018 obhájila akreditaci pro toto studium v bakalářském programu. Zpráva o nové 
akreditaci byla publikována ve Věstníku AMG č. 5/2018. Tématy možné spolupráce jsou i podpora 
dalšího vzdělávání pracovníků muzeí a galerií v ČR, vytváření teoretických pokladů a návrhů 
praktických řešení pro muzejní práci, vznik dalších specializovaných programů, vč. nových forem 
výuky či postgraduálního studia, pořádání společných setkání, konferencí, seminářů či kolokvií na 
vybraná témata oboru atd. 
 
 

6. Odborné a informační činnosti AMG v roce 2018 
Tvorba oborových databází 

V roce 2018 byla provedena aktualizace databází AMG. K ní jsou vyzývány muzea a galerie 
opakovaně během celého kalendářního roku. Data obsažená v těchto databázích mohou sloužit 
k různým rešerším oboru muzejnictví, např. v databázi kulturních událostí vzniká ucelený přehled 
výstav konaných v členských muzeích a galeriích AMG v příslušném roce a jejich tematické 
zaměření, sledovány jsou také nově otevřené expozice. Veškeré formuláře pro poskytování 
aktuálních informací jsou ke stažení na adrese http://www.cz-museums.cz. 
 Obsah základní databáze AMG – Adresáře muzeí a galerií ČR – byl prostřednictvím online 
formuláře průběžně aktualizován. Z této databáze vychází také jeho tištěná verze – základní 
informace o institucích muzejního typu v ČR. Adresář slouží jako pomocník nejen při vzájemné 
komunikaci muzeí a galerií, ale také subjektů činných v cestovním ruchu, školám, úřadům či 
ostatním kulturním institucím. Je i jednou z efektivních cest propagace oboru muzejnictví. Dotazník 
k aktualizaci údajů je ke stažení na stránkách AMG, kde je k dispozici i návod pro jeho vyplnění. 
Vyplněné dotazníky nebo pouze výčet údajů, které se změnily, je možné zasílat na Sekretariát AMG 
v průběhu celého roku.  

Muzea byla v roce 2018 vyzvána také 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 je prezentován i na Serveru muzeí a galerií ČR 
v sekci Přehled konaných výstav a na Facebooku AMG.  

Muzeím byly též rozeslány formuláře k poskytnutí informací do Kalendária akcí pro 
prezentaci, které slouží jako podklad pro zveřejnění akcí členských muzeí a galerií na webu AMG 
v sekci Kalendárium akcí.  

Na Serveru muzeí a galerií ČR je 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.  

Dlouhodobý projekt Etnografické komise AMG vytváření Pojmosloví etnografických sbírek 
probíhá ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Elektronickou 
verzi jednotlivých pojmosloví na CD ROM pro zájemce zprostředkovává muzeum. AMG chce vydat 
pojmosloví postupně knižně, příp. na CD ROM, a proto také každoročně zahrnuje tento záměr do 
Plánu činnosti AMG i do žádosti o dotaci MK ČR. Hesláře jsou důležitým pomocníkem pro 
pracovníky muzeí v oblasti etnografie a pomáhají sjednotit popisy jednotlivých sbírkových 
předmětů v rámci sbírkové evidence muzeí v ČR.  

 
Ediční činnost AMG 
 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 po jednom kuse. Nad 
tento rámec 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. 
 V roce 2016 AMG připravila, organizačně a technicky zajistila pátý ročník mezinárodní 
konference Muzeum a změna / The Museum and Change. Z konference byl v roce 2017 vydán 
recenzovaný sborník příspěvků (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). Sborník 
byl distribuován na počátku roku 2018 do muzeí, galerií, na MK ČR, krajské úřady, do knihoven 
jako povinný výtisk atd. 
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♦ Věstník AMG (šest krát ročně, náklad 1.000 ks, ISSN 1213-2152 pro tištěnou verzi, ISSN 
2464-7837 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.). 
Veškerá čísla jsou publikována ve formátu PDF na webových stránkách http://www.cz-
museums.cz na záložce Věstník AMG, kde jsou k dispozici i starší ročníky a rejstříky článků. 
AMG k prezentaci elektronické verze časopisu využívá aplikaci ISSUU. 

♦ Součástí každého čísla Věstníku AMG je Kalendárium výstav – přehled výstav 
připravovaných v členských muzeích a galeriích AMG pro dané období. Přehled je 
zveřejňován také na webových stránkách AMG pod záložkou Kalendárium akcí a obsahuje 
mj. i přehled nově otevřených stálých expozic. 

♦ Výroční zpráva XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017. Praha : Asociace 
muzeí a galerií České republiky, z. s., 2018, 84 s. ISBN 978-80-86611-78-5. Náklad 800 
ks, cena 55 Kč. 

♦ Výroční zpráva AMG za rok 2017 – elektronická verze k dispozici ve formátu PDF v sekci 
Výroční zprávy AMG na http://www.cz-museums.cz. Praha : Asociace muzeí a galerií České 
republiky, z. s., 2018. 42 s. ISBN 978-80-86611-79-2. 

♦ Muzea Pardubického kraje, brožura Destinační společnosti Východní Čechy vydaná ve 
spolupráci s AMG. 

♦ K vydání byl připravován Sborník z 21. setkání česko-sasko-bavorsko-hornorakouských 
muzejních pracovníků v Ústí nad Labem (korektury příspěvků, překlady textů ČJ-NJ/NJ-ČJ). 
Exekutivou AMG bylo dojednáno, že část nákladů na vydání publikace z konference by 
mohly pokrýt ze svých rozpočtů bavorský a saský muzejní spolek. Tyto sborníky  
z jednotlivých setkání vycházejí od roku 1993 a tvoří ucelenou řadu každoročně pořádaných 
konferencí.  

♦ V roce 2018 začal být připravován také Sborník z 26. setkání setkání česko-sasko-
bavorsko-hornorakouských muzejních pracovníků v Mikulově na téma „Krásný starý nový 
svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti” (korektury, překlady ČJ-NJ/NJ-ČJ, 
závěrečná redakce všech textů). Sborník příspěvků z konference by měl vyjít v roce 2019. 

♦ K vydání začal být připravován také sborník přednášek ze semináře Českého komitétu 
Modrého štítu na téma „Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách“, 
který se uskutečnil v roce 2017 v Národním archivu (redakce a korektury textů jednotlivých 
příspěvků, tvorba CD ROM). 
 
 

7. Vnitřní chod AMG v roce 2018 
 AMG zaměstnávala v tomto období tři, resp. pět zaměstnanců na plný pracovní úvazek (dvě 
pracovnice byly na mateřské či rodičovské dovolené; jedna z nich pak v srpnu 2018 svůj pracovní 
poměr na Sekretariátu AMG ukončila). Funkci výkonné ředitelky AMG vykonávala v průběhu celého 
období Anna Komárková, BBus (Hons). Na pozici tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
a výkonné redaktorky Věstníku AMG působila Mgr. Monika Benčová. Bc. Kateřina Svobodová 
vykonávala práci správce oborových databází/webových prezentací AMG a správce odborné 
knihovny AMG. Činnost technické redaktorky Věstníku AMG vykonávala jako externí 
spolupracovnice AMG Mgr. Jana Jebavá. Od Věstníku AMG č. 6/2018 se i této činnosti věnuje  
v rámci redakčních povinností Mgr. Monika Benčová. 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. 

Sekretariát AMG sídlí v Jindřišské ulici v centru Prahy v nájemních prostorách, což je 
strategicky výhodná pozice s ohledem na komunikaci vně organizace. Pronajímatelem je firma 
REFLECTA FACILITY. s. r. o. Nájemné je pravidelně zvyšováno o roční inflaci a významně se zvýšily 
také zálohové platby za energie a služby. Činnost Sekretariátu AMG se vždy odvíjí od finančních 
možností našeho profesního svazu, což také souvisí s výší členských příspěvků.   

V roce 2018 pokračovalo zpracovávání knihovního fondu AMG, který se stále rozrůstá  
a který ke konci roku 2018 obsahoval 2.893 knihovních jednotek a 1.617 kusů periodických titulů. 
Knihovna AMG nabízí ke studiu oborovou muzeologickou a muzejní literaturu, publikace z ediční 
činnosti AMG, knihy 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 prezentací. Součástí knihovny jsou také periodika – mimo Věstníku AMG 
obsahuje i další české a zahraniční časopisy. Kromě toho 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 



 20 

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. Texty 
jsou ukládány na Sekretariátu AMG a jejich počet již dosáhl 1.450 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, podklady z jednotlivých konferencí a seminářů AMG a materiály ke všem ročníkům Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis (přihlášky, protokoly atd.). 

Revizní komisí AMG byla provedena revize hospodaření za kalendářní rok 2017 dne  
13. března 2018 v souladu se Stanovami AMG a Jednacím řádem AMG. Zápis z kontroly účetnictví 
AMG byl publikován jako příloha Výroční zprávy AMG za rok 2017, která je k dispozici na webových 
stránkách AMG. Zprávy o provedených kontrolách jsou každoročně předkládány na jednání Senátu 
AMG. Osvědčila se pravidelná účast předsedkyně Revizní komise AMG na jednáních Exekutivy AMG, 
ačkoliv v rámci jednání disponuje pouze hlasem poradním. Může tak průběžně sledovat, příp. 
připomínkovat plnění aktuálního Plánu činnosti AMG v souladu s hospodařením AMG dle 
schváleného rozpočtu. Na zasedání Senátu AMG informuje Exekutiva AMG pravidelně členy nejen  
o aktuálním dění v AMG v rámci jí předkládaných Zpráv o činnosti Exekutivy AMG v období mezi 
konáním jednotlivých zasedání Senátů AMG, ale také o všech změnách v hospodaření AMG. 
Členská základna získává informace prostřednictvím Věstníku AMG ve zde publikovaných Zápisech 
z jednání Senátu AMG a v dalších článcích zejména v rubrice Zprávy z činnosti AMG. Aktuální 
sdělení jsou prezentovány na internetových stránkách AMG a do muzeí pravidelně rozesílány 
elektronickým Bulletinem AMG. Informace jsou zveřejňovány i na facebookovém profilu AMG. Na 
jednání Senátu AMG dne 3. května 2018 vyzvala předsedkyně Revizní komise AMG PhDr. Zita 
Suchánková všechny zájemce, aby se sami přišli přesvědčit o stavu účetnictví AMG mj. s ohledem 
na požadavek Krajské sekce hl. m. Prahy AMG, která požádala o zaslání rozpočtu Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis za poslední dva roky. V odpovědi všem členům sekce byly zaslány 
podmínky pro nahlédnutí do přehledu hospodaření AMG (viz příslušná ustanovení Stanov AMG, 
Jednacího a Organizačního řádu AMG), jehož součástí jsou také náklady na zajištění soutěže. 
Prostřednictvím e-mailu nebude Sekretariát AMG zasílat žádné materiály, neboť požadované 
dokumenty obsahují citlivá data. 
 Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG rozdělila jednotlivé Krajské sekce AMG  
a sféry kompetencí v rámci činnosti AMG. Členové Exekutivy AMG navštěvovali sekce a setkávali se 
s jejich předsedy a členy. Zúčastnili se také plenárních zasedání a seminářů některých Komisí AMG. 
Exekutiva se schází během kalendářního roku pravidelně na svých zasedáních v intervalu cca 
jednoho měsíce. V mezidobí její členové zajišťují plynule chod AMG dle rozdělených úkolů  
a kompetencí a o svých krocích pravidelně informují ostatní členy AMG v rámci jednání Exekutivy, 
Senátu, Krajských sekcí, Komisí nebo Kolegií AMG, dále pak na stránkách Věstníku AMG, 
prostřednictvím elektronického Bulletinu AMG či Serveru muzeí a galerií ČR nebo Facebooku AMG. 
Členskou základnu se snaží Exekutiva AMG aktivizovat zejména prostřednictvím jednotlivých 
orgánů AMG (Senát AMG, Krajské sekce AMG, Komise AMG, Kolegia AMG) či možností zapojení se 
do činnosti pracovních skupin AMG.  
 Dle územněsprávního členění ČR je v rámci AMG ustaveno 14 krajských sekcí, v jejichž čele 
stojí předseda, který svolává členy sekce dle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Krajské 
sekce AMG zajišťují informovanost svých členů, přenášejí návrhy a doporučení na jednání 
Exekutivy, Senátu nebo Sněmu AMG. Pokud předsedové sekcí s dostatečným předstihem informují 
o datu konání svého setkání exekutivu, stalo se pravidlem, že se její zástupce jednání vždy účastní. 
 V rámci AMG existovalo v celkem 17 odborných a oborových komisí, rozdělených dle 
profesního zaměření a zájmů členů AMG. Úloha komisí se odvíjí zejména od aktivity jejich předsedy 
či členů výboru. V čele každé komise stojí předseda, který je členem Senátu AMG s hlasem 
rozhodovacím. Předseda komise svolává plenární zasedání a výbor komise dle potřeby, minimálně 
však jedenkrát v roce, zastupuje v rámci AMG členy své komise, zastupuje členy komise vůči 
orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu své oborové působnosti, koordinuje činnost komise 
v souladu se strategií a plánem činnosti AMG, je odpovědný za informační toky mezi Exekutivou  
a Sekretariátem AMG a členy komise, podává vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem 
a situací jím zastupovaného oboru. Aktivní práce v komisích je jednou z možností zapojení se do 
činnosti AMG. Komise jsou dobrovolnými sdruženími řádných, individuálních a čestných členů AMG 
a slouží jako platforma pro jejich sdružování, další vzdělávání v rámci oboru a profesní vývoj. 
Činnost Komisí AMG je podporována z rozpočtu AMG. Jedná se zejména o pořádání seminářů či 
konferencí, vydávání sborníků z těchto seminářů, příp. další aktivity. Svoji činnost prezentují 
Komise AMG ve Věstníku AMG a také na webových stránkách AMG. Každý předseda (příp. osoba 
jím pověřená) má přístup do administrativního rozhraní Serveru muzeí a galerií ČR, kde může 
informovat o aktivitách komise, o změnách její členské základny atd. Členem komise se může stát 
kterýkoli člen AMG, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. V případě řádných 
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členů AMG se členem stává instituce, jež 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 šesti měsíců od 
data ukončení členství posledního zástupce v komisi. V roce 2018 aktivně pracovalo 14 Komisí 
AMG. Velikost jejich členské základny měla vzrůstající tendenci. Mezi největší patří Komise 
konzervátorů-restaurátorů AMG, Knihovnická komise AMG, následovaná Komisí regionální historie 
Moravy a Slezska, a Etnografickou komisí AMG. Mezi početné komise patří také Komise pro práci  
s veřejností a muzejní pedagogiku AMG. Před zasedáním XII. Sněmu AMG byli představitelé Komise 
dějin umění AMG, Komise pro militaria AMG a Komise pro lidové stavitelství AMG pro nečinnost 
znovu vyzváni k aktivizaci. Na základě rozhodnutí XII. Sněmu AMG ze dne 28. listopadu 2018 pak 
byly zrušeny. Komise pro muzejní management AMG má stanovenou šestiměsíční lhůtu pro 
obnovení své činnosti. V případě, že tak komise neučiní, pověřil XII. Sněm AMG členy Senátu AMG 
v roce 2019 k hlasování o pozastavení její činnosti. 
 V rámci struktury AMG je ustaveno 12 kolegií, z nichž nejaktivnějším bylo v roce 2018 
Kolegium královských měst AMG, jehož předsedkyně RNDr. Mgr. Miroslava Šandová se pravidelně 
účastnila jednání Senátu AMG. Kolegia jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů ustavená na 
regionálním či oborovém principu, která vznikají a zanikají na základě dohody řádných členů AMG. 
Je otázkou pro další období, zda bude lepší činnost nefunkčních kolegií ukončit a naopak na základě 
podnětů a potřeb členů AMG vytvořit uskupení jiná, funkční. Podnět ale musí vzejít přímo od 
členské základny AMG.  
 V rámci AMG jsou ustaveny pracovní skupiny: pro muzejní statistiku pod vedením PhDr. 
Františka Šebka; pro muzejní legislativu pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky; pro evidenci  
a digitalizaci muzejních sbírek pod vedením Ing. et Bc. Richarda M. Sichy; pro registraci/akreditaci 
muzeí a galerií a muzejní standardy pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky; pro řešení problematiky 
GDPR pod vedením Ing. et Bc. Richarda M. Sichy. Ustavení pracovních skupin bylo inzerováno na 
zasedáních Senátu AMG s opakovanou výzvou k zapojení se do jejich činnosti z řad členů AMG. 
V roce 2016 byla ustanovena pracovní skupina pro diskusi nad stávajícím zněním Stanov AMG. 
Tato pracovní skupina se sešla pouze jednou, a to v témže roce. Formálně však existuje i nadále. 
Návrhy na změny Stanov AMG bylo možné zaslat v souvislosti s přípravou XII. Sněmu AMG do 30. 
června 2018, resp. do 31. října 2018. Datum bylo zvoleno tak, aby případné podněty mohli 
posoudit právníci, neboť změny musí být v souladu s Občanským zákoníkem a dalšími právními 
předpisy. K uvedenému datu nepřišel z členské základny AMG žádný návrh. Na jednání Krajské 
sekce hl. m. Prahy dne 27. června 2018 zazněl znovu námět na odstupňování počtu hlasů řádných 
členů na Sněmu AMG dle jejich velikosti a podílu na sbírkovém fondu ČR. Velká muzea by tak 
mohla disponovat více hlasy. Návrh však nebyl písemně vypracován, aby tak mohl být právně 
vyhodnocen. 
 Ve dnech 28.–29. listopadu 2018 se uskutečnil v pořadí již XII. Sněm AMG. Hostitelskou 
organizací bylo Muzeum města Ústí nad Labem. Sněm byl řádně svolán v souladu se Stanovami 
AMG I. místopředsedkyní AMG Mgr. Irenou Chovančíkovou. Sněm nejprve schválil program jednání, 
zvolil mandátovou, návrhovou a volební komisi, schválil Volební řád AMG, projednal a následně 
schválil Zprávu o plnění Strategických cílů AMG v období 2016–2018 (vč. její Faktografické 
přílohy), Zprávu o hospodaření AMG v období 2016–2018. Členové AMG vzali na vědomí zprávu o 
stavu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, zprávu o vypovězení Memoranda o vzájemné 
spolupráci mezi AMG a NPÚ, a to ze strany památkářů ke dni 31. března 2019. Sněm uložil v tomto 
bodě Exekutivě AMG připravit návrh reakce a předložit jej ke schválení na zasedání Senátu AMG. 
Sněm dále schválil zrušení Komise pro dějiny umění AMG, Komise pro militaria AMG a Komise pro 
lidové stavitelství AMG kvůli jejich dlouhodobé nečinnosti. Komisi pro muzejní management AMG 
byla udělena šestiměsíční lhůta pro obnovení činnosti. Sněm zvolil nové vedení AMG a schválil 
Strategické cíle AMG pro období 2019–2021. Dalším bodem programu bylo předání pamětních listů 
jako poděkování za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji AMG. Pamětní listy AMG převzali PhDr. 
Zdeněk Zahradník, RNDr. Jiří Žalman, PhDr. Věra Tomolová, Mgr. Hana Garncarzová, PhDr. Hana 
Dvořáková, PhDr. Eliška Fučíková, CSc., PhDr. Jana Součková, DrSc., RNDr. Mgr. Miroslava 
Šandová a Mgr. Jiřina Veselská. XII. Sněm AMG se uskutečnil pod záštitou hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka, primátorky statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové  
a rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. 
Spolupracujícími institucemi se staly Muzeum města Ústí nad Labem a Dobrovolnické centrum,  
z. s., partnery pak firmy AV MEDIA, a. s., Promotion and Education, s. r. o., a Testo, s. r. o. 
Jednání se zúčastnily zástupci MK ČR, ČV ICOM, UZS ČR, AK ČR, ČKMŠ, ČAS a ZMS. 
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8. Vnější vztahy AMG v roce 2018 
 V uplynulém období věnovala AMG pozornost dalšímu rozvoji vnějších vztahů, pokračovala 
ve spolupráci se spolky, asociacemi a institucemi působícími v oblasti kulturního dědictví u nás  
i v zahraničí. 
 K nejvýznamnějším partnerům AMG již tradičně patřil Český výbor ICOM, z. s. Pravidelné 
setkání s jeho představiteli proběhlo dne 8. srpna 2018 ve Středočeském muzeu v Roztokách  
u Prahy. Na setkání byla projednávána aktuální témata a spolupráce na připravovaných akcích, 
zejména byla diskutována Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, společné memorandum 
vyhlašovatelů, příprava soutěžních dokumentů pro další ročníky, představen byl také základní 
materiál AMG k návrhu muzejních standardů a registru muzeí, projednána byla i spolupráce při 
přípravě konference ke 100. výročí vzniku ČSR na podzim 2018 v Bratislavě. AMG byla oficiálně 
zastoupena na plenárním zasedání ČV ICOM, které se konalo dne 1. března 2018  
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Jako každoročně se AMG ve spolupráci s ČV ICOM snažila 
maximálně využít Mezinárodního dne muzeí k propagaci a popularizaci oboru muzejnictví, ať již 
prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria musaealis či při příležitosti Národního zahájení 
Festivalu muzejních nocí dne 18. května 2018 v Galerii moderního umění v Hradci Králové.  
 Pokud jde o další příbuzné profesní sdružení, jímž je Rada galerií ČR, byla AMG zastoupena 
na Sněmu RG ČR konaném ve dnech ČR 22.–23. října 2018 v Galerii výtvarného umění v Ostravě.  
 Ve sledovaném období se AMG v rámci podpory aktivit vedoucích ke zvyšování úrovně 
ochrany sbírek aktivně účastnila činnosti Českého komitétu Modrého štítu, jehož je signatářem. 
ČKMŠ se pravidelně schází na Sekretariátu AMG. Každoročně se realizují odborné semináře na 
aktuální témata týkající se nejen ochrany sbírek, ale také tolik potřebné prevence. Setkání ČKMŠ 
proběhla na Sekretariátu AMG ve dnech 26. ledna, 9. března, 1. června, 7. září a 2. listopadu 
2018. Namísto konference naplánoval komitét přednášku na téma „K ochraně předmětů 
filatelistického zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech“, která proběhne v Praze  
v únoru 2019. 
 AMG byla prostřednictvím člena Exekutivy AMG PhDr. Pavla Cipriana zastupována v České 
komisi pro UNESCO, a to jak na plenárních zasedáních komise konaných ve dnech 14. června a 20. 
listopadu 2018, tak i na její Sekci pro kulturu a komunikaci, která se sešla ve dnech 1. března  
a 16. listopadu 2018. Nechyběla ani na společném neformálním zasedání České komise pro 
UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO dne 8. listopadu 2018 v Brně. 
 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu bylo již tradičním partnerem AMG na 
poli muzejní statistiky. Spolupráce s NIPOS pokračovala na zdokonalování metodiky statistických 
šetření a vyhodnocování získaných dat. V rámci dalšího rozvoje projektu Benchmarking muzeí byl 
připraven materiál „Benchmarking muzeí a galerií. Stav a perspektivy řešení projektu”, který byl 
distribuován členům AMG s výzvou k jeho připomínkování do 30. června 2018, resp. 30. září 2018. 
Na základě dat získaných z oborové statistiky a benchmarkingu byl připraven základní materiál pro 
registraci a akreditaci muzeí a galerií v ČR.  
 Velkou aktivitu na poli vnějších vztahů vyvíjela AMG v souvislosti s Národní soutěží muzeí 
Gloria musaealis, jejíž XVI. ročník se nesl v duchu speciální kampaně AMG vyhlášené v roce 2018 
na téma „100 osobností českého muzejnictví“. Jednání s Českou televizí o mediálním partnerství  
k soutěži se uskutečnilo dne 17. října 2018. Dne 26. listopadu 2018 pak bylo potvrzeno, že ČT se 
stane hlavním mediálním partnerem předávání Cen Gloria musaealis za rok 2018, které proběhne  
v květnu 2019. Jednání o spolupráci na přípravě slavnostního ceremoniálu se uskutečnilo také  
s novým ředitelem Programu Českého rozhlasu Mgr. Ondřejem Nováčkem. Výsledkem bylo získání 
mediálního partnerství Českého rozhlasu Dvojka. Mediálním partnerem akce se opět stal  
i internetový portál a časopis PROPAMÁTKY. Dalšími partnery soutěže, resp. jejího slavnostního 
ceremoniálu v Obecním domě dne 17. května 2018, který byl věnován tzv. „osmičkovým 
výročním”, se staly Obecní dům, a. s., Senát Parlamentu ČR, Hlavní město Praha, agentura 
CzechTourism, Městská část Praha 1, AV MEDIA, a. s., a Three Brothers Production. Záštitu nad 
akcí převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch spolu s primátorkou hlavního města 
Prahy Mgr. Adrianou Krnáčovou, MBA. Ve spolupráci s Českou asociací novinářů a publicistů 
cestovního ruchu Czech Travel Press CTP, z. s., se dne 2. května 2018 uskutečnila tisková 
konference k Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v tiskovím centru agentury CzechTourism. Od 
roku 2015 probíhá spolupráce AMG s Národním muzeem při vyhlašování návštěvnické soutěže 
Muzeum roku. Klíčovým partnerem v pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis zůstává 
Ministerstvo kultury. Na mnoha jednáních vedených na úrovni ředitele Odboru muzeí i náměstka 
ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví usilovala AMG o řešení problematických otázek 
kolem dohody mezi AMG, MK ČR a ČV ICOM k zajištění chodu soutěže, vymezení způsobu a podílu 
kompetencí všech vyhlašovatelů. Vedle Soutěžního řádu a Jednacího řádu komise soutěže byly 
diskutovány také případné změny pravidel soutěže, její finanční zajištění a složení soutěžní komise. 
Jednání vyhlašovatelů dospěla dne 4. dubna 2018 k podepsání Dohody o pořádání Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis. Následně tak mohla začít jednání o změnách Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.,  
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o oceněních v oblasti kultury udělovaných MK ČR, v bodech týkajících se soutěže. Další jednání 
vyhlašovatelů se konalo dne 31. července 2018 a zabývalo se vyhodnocením XVI. ročníku a místem 
konání slavnostního vyhlášení v nejbližších letech. Diskutovalo se také o složení odborné poroty  
a o případných změnách Soutěžního a Jednacího řádu komise soutěže pro rok 2019. Dne 18. září 
2018 proběhlo setkání čestného výboru soutěže v Obecním domě v Praze. AMG se daří ke 
spolupráci na zajištění Národní soutěže muzeí Gloria musaealis získávat každoročně důležité 
partnery, kteří přispívají nejen k její větší medializaci, ale také k medializaci celého oboru 
muzejnictví. Nová partnerství AMG přinášejí také zásadní a tolik potřebnou finanční stabilitu tomuto 
projektu i vzhledem ke každoročně se snižujícímu dotačnímu příspěvku ze strany MK ČR. AMG 
proto stále usiluje o příjmy i z dalších zdrojů. V roce 2018 přišla soutěž o dvě osobnosti, které se 
podílely na její tváři. Zemřela autorka trofeje Ceny Gloria musaealis Pavlína Čepičková Šůsová  
a člen čestného výboru Ing. Bc. Milan Šimáček.  
 Vedle uvedené spolupráce s Ministerstvem kultury na poli Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis se uskutečnilo několik setkání zástupců AMG s náměstkem pro řízení sekce kulturního 
dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. Projednáváno bylo především zefektivnění způsobu 
vzájemné komunikace mezi AMG a MK ČR, plnění Koncepce rozvoje muzejnictví pro období 2015–
2020 a zapojení AMG do jejího řešení, dále pak příprava systému registrace a akreditace muzeí  
v ČR. Nastoleny byly i aktuální problematické okruhy v oblasti muzejní legislativy (novela vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., GDPR, oceňování sbírek muzejní povahy, návrh Programu na podporu muzeí  
a galerií a revize dotačních programů MK ČR, novela zákona o zbraních a střelivu). Zástupci AMG 
deklarovali svoji připravenost ke všem tématům s MK ČR jednat, aktivně spolupracovat na jejich 
přípravě či připomínkovat již vzniklé materiály. Toto stanovisko AMG pravidelně prezentovala na 
všech jednáních s představiteli MK ČR, kde nabídla nejen součinnost z hlediska jednotlivých témat, 
ale také vyslání svých expertů do pracovních skupin či komisí MK ČR, které k nim vzniknou. Na 
jednání s I. místopředsedkyní AMG Mgr. Irenou Chovančíkovou dne 6. listopadu 2018 projevil 
ministr kultury ČR doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., zájem setkat se s nově zvoleným vedením 
AMG po XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. Tématem tohoto setkání měl být mj. také nový zákon 
o muzeích. 
 Velký význam má pro naše profesní sdružení její členství v Unii zaměstnavatelských svazů 
ČR. Zástupci AMG se prostřednictvím UZS ČR účastnili jednání PT RHSD pro kulturní otázky, kde 
byla mj. projednávána pro AMG důležitá témata týkající se registračního a akreditačního systému 
muzeí a galerií v ČR, problematiky GDPR a novely zákona o zbraních a střelivu, oceňování sbírek 
muzejní povahy, přípravy akvizičního fondu MK ČR, plnění Koncepce rozvoje muzejnictví pro období 
2015–2020 atd. Jako v předešlých letech se AMG aktivně zúčastnila konference UZS ČR na téma 
„Kultura 2019”, která se uskutečnila dne 27. listopadu 2018. AMG byla zastoupena také na 
pokračování kulatých stolů pořádaných UZS ČR postupně v jednotlivých krajích ČR na téma 
„Odměňování pracovníků v kultuře, financování kultury z regionálního v regionech”. 
Prostřednictvím UZS ČR, zejména její Sekce kultury, byly uplatňovány připomínky AMG k novým či 
novelizovaným legislativním aktům. AMG se také podílela na činnosti pracovní skupiny k vytvoření 
nového dotačního programu MK ČR na podporu činnosti muzeí a galerií. Dne 1. srpna 2018 se 
uskutečnilo společné jednání zástupců AMG s prezidentem UZS ČR Ing. Jiřím Horeckým, Ph.D., 
MBA. Členové Exekutivy AMG jej seznámili s aktuálními, zejména legislativními problémy oboru 
muzejnictví. Prezident UZS ČR se ztotožnil s většinou předložených návrhů AMG a přislíbil, že je 
bude využívat, popř. prosazovat při dalších jednáních v rámci RHSD ČR na všech úrovních. Na 
základě priority UZS ČR pro rok 2018 – Podpora rehabilitace kulturní edukační činnosti jako 
integrální součást vzdělávacích systémů v ČR – upozornila AMG na potřebu iniciování novely 
školského zákona, kde by byla muzea definována jako vzdělávací instituce a stala se tak integrální 
součástí vzdělávacích systémů v ČR. Na základě iniciativy UZS ČR byla při MK ČR zřízena pracovní 
skupina, která se bude zabývat návrhem registru muzeí a akreditačního systému, ve které je 
zastoupena AMG a jejíž první setkání proběhlo dne 6. listopadu 2018. AMG také pro UZS ČR 
připravila materiál, v němž byly definovány překážky, které brání muzeím a galeriím čerpat 
finanční prostředky z již existujících dotačních programů MK ČR. UZS ČR začlenila návrhy AMG do 
svých materiálů a harmonogramu úkolů pro rok 2018, resp. 2019. 
 Efektivní komunikace probíhala s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou 
péči rozvíjející dosavadní velmi dobrou spolupráci především v oblasti legislativy (setkání ve dnech 
24. ledna, 12. února, 14. února a 19. září 2018). Díky ní mohla AMG uplatňovat svoje připomínky  
k řadě právních předpisů (k novele vyhlášky č. 410/2009 Sb., GDPR aj.). AMG představila 
zástupcům AK ČR návrh na vznik registru muzeí a akreditačního systému muzejních institucí v ČR. 
V květnu 2018 se v Mělníku uskutečnilo zasedání poradního orgánu zastupitelstva Středočeského 
kraje Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, na němž zástupce AMG informoval  
o činnosti našeho profesního svazu. AK ČR byla jako v předešlých letech partnerem již XIV. ročníku 
Festivalu muzejních nocí, jehož slavnostní zahájení proběhlo v pátek 18. května 2018 v Galerii 
moderního umění v Hradci Králové pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího 
Štěpána, Ph.D., a primátora Statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka.  
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 Rozvíjela se i dříve navázaná spolupráce se Svazem měst a obcí ČR při řešení aktuálních 
legislativních otázek v oblasti muzejnictví. Dne 16. října 2018 proběhlo na Sekretariátu AMG 
setkání se zástupkyní Legislativní a právní sekce SMO ČR Mgr. Jindrou Tužilovou opět zejména  
k aktuální legislativě v oblasti muzeí a galerií.  Zástupci AK ČR i SMO ČR se zúčastnili veřejného 
slyšení na téma „Aktuální problémy českého muzejnictví", které se uskutečnilo dne 16. října 2018  
v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce v Praze, na jehož přípravě se AMG podílela. Zástupci 
obou organizací vystoupili v diskusi následující po tematických blocích věnovaných především 
přípravě systému registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR, problematice GDPR v oboru 
muzejnictví, dopadu novely zákona o zbraních a střelivu na činnost muzeí, oceňování sbírek 
muzejní povahy či problémům při odměňování zaměstnanců muzejních institucí.  
 V srpnu 2018 se představitelé AMG setkali s vedením a pracovníky Ústavu archeologie  
a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Předmětem jednání byla profesionalizace 
oboru muzejnictví, budoucnost výuky muzeologie, diskutována byla rovněž problematika 
studentských praxí a možnost zřízení přímých fakultních pracovišť ve významných muzejních 
institucích. V rámci jednání bylo domluveno, že společná setkání zástupců AMG a ÚAM FF MU by 
měla být uskutečňována v intervalu alespoň jedenkrát za rok.  
 Spolupráce AMG s Českou televizí se neomezila pouze na Národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis. Dne 17. ledna 2018 proběhlo setkání zástupců AMG s výkonným ředitelem ČT :D doc. 
MgA. Petrem Kolihou, které bylo zaměřeno na možnosti zapojení muzeí a galerií do programových 
schémat a akcí tohoto kanálu. Zpráva o výsledku jednání byla uveřejněna ve Věstníku AMG  
č. 2/2018. ČT: D dále nabídla AMG prezentaci muzejních institucí v pořadu „Prázdniny s Déčkem”, 
kde mohly představit své programy pro děti do 12 let. Koordinací vznikající spolupráce byla 
pověřena Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG. Dne 5. června 2018 se pak 
uskutečnilo setkání zástupců AMG a České televize ohledně možné spolupráce na připravovaném 
dokumentárním cyklu „Příběhy zachráněných skvostů”, v němž má AMG sehrávat roli odborného 
garanta. 
 AMG se opět stala partnerem akce a poskytla záštitu 6. ročníku veletrhu PAMÁTKY – MUZEA 
– ŘEMESLA, který se na pražském Výstavišti uskutečnil ve dnech 8.–9. března 2018. Svého 
zástupce měla AMG ve veletržním výboru i pro přípravu této akce v roce 2019, která se uskuteční  
v souběhu s 28. ročníkem středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD ve dnech 
21.–24. února 2019.   
 Nejbližším partnerem na poli zahraničních vztahů byl AMG tradičně Zväz múzeí na 
Slovensku. Setkání představitelů největších profesních organizací ČR a SR se dle Memoranda  
o vzájemné spolupráci uskutečnilo dne 13. listopadu 2018 v prostorách Bratislavského hradu při 
příležitosti konání mezinárodní konference ke 100. výročí vzniku ČSR pod názvem „Dokumentace 
osmičkových výročí ve slovenských a českých muzeích. Rok 1918 a ty ostatní”, které se AMG stala 
spolupořadatelem. Konference se pod záštitou ministryně kultury SR PhDr. Ľubici Laššákové  
a ministra kultury ČR doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. uskutečnila ve dnech 13.–14. listopadu 
2018 v Zimní jízdárně Bratislavského hradu. Podrobná zpráva o akci byla publikována ve Věstníku 
AMG č. 6/2018.  
 Nadále pokračovaly kontakty partnerských muzejních organizací z České republiky, Saska, 
Bavorska a Horního Rakouska. Již 27. setkání se pod názvem „Žasnout – objevovat – tvořit” konalo 
ve dnech 23.–25. září 2018 v Drážďanech. Za AMG na konferenci vystoupil s úvodním referátem 
PhDr. Luděk Beneš a dále za českou stranu zástupci Muzea Karlovy Vary, p. o. Karlovarského 
kraje, Západočeského muzea v Plzni a Regionálního muzea Mělník. Článek o průběhu setkání je  
k dispozici ve Věstníku AMG č. 6/2018. 
 Na 26. výroční konferenci NEMO ve Vallettě na Maltě, která se na téma „Pohledy zvenčí. 
Mezioborové přesahy muzejnictví” uskutečnila ve dnech 15.–18. listopadu 2018, AMG zastoupila 
Mgr. Denisa Brejchová ze Západočeského muzea v Plzni. Zpráva z konference včetně informace  
o účasti zástupců AMG byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2018.   
 AMG se v dubnu 2016 stala součástí Platformy zainteresovaných stran společenské 
odpovědnosti (CSR), která působí v rámci Rady kvality ČR na půdě Ministerstva průmyslu  
a obchodu. AMG zastupovala v obou orgánech PhDr. Zita Suchánková, po XII. Sněmu AMG se 
těmto aktivitám bude věnovat II. místopředseda AMG Ing. et Bc. Richard M. Sicha. 
 V období 2014–2018 měla AMG své zástupce v Radě Státního fondu kultury ČR (PhDr. 
Luďka Beneše a Mgr. Irenu Chovančíkovou). Jmenování členů Rady podléhá schválení Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Zástupce zde bude mít AMG i pro následující léta 2019–2022 a bude jím 
PhDr. Luděk Beneš. 
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Faktografická část 
A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2018 
 AMG je dobrovolným nepolitickým spolkem muzeí, galerií, případně jiných právnických  
a fyzických osob, působících v muzejnictví. 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. 
 Jménem AMG jedná předseda AMG jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce dle  
§ 14 Stanov AMG. Působnost AMG se vztahuje na území České republiky. Spolku bylo přiděleno  
IČ: 61383716. Sídlem AMG je Praha 1 – Nové Město, Jindřišská 901/5. Oficiální název AMG od roku 
2015 jako zapsaného spolku zní „Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.”, zkratka názvu je 
„AMG”. 
 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 2018 měla AMG 200 individuálních, 16 čestných a 304 řádných členů. 
V průběhu roku 2018 Senát AMG přijal na základě přihlášek 6 řádných a 11 individuálních členů;  
2 řádní členové a 7 individuálních členů z AMG vystoupilo; 1 řádnému členovi bylo členství na 
základě rozhodnutí Senátu AMG ukončeno z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků. 
K 31. prosinci 2018 bylo tedy v AMG registrováno 204 individuálních, 16 čestných a 308 řádných 
členů. 

 
Druh zřizovatele Členská muzea AMG 
Ministerstvo kultury 20 
Kraj 84 
Město nebo obec 126 
Jiné ministerstvo 6 
Památkový ústav 3 
Podnikatelský subjekt 15 
Nevládní nezisková organizace 35 
Soukromá osoba 6 
Církev či náboženská společnost 5 
Vysoká škola 6 
Jiný zřizovatel 2 
Celkem 308 

 
 

B. Stav, změny a obsazení orgánů AMG v roce 2018 
Exekutiva AMG 
Do XII. Sněmu AMG (29. listopadu 2018):  
Předseda AMG: ––– 
I. místopředsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)  
Dle ustanovení § 14 odst. 4 Stanov AMG převzala po rezignaci předsedy AMG dne 27. června 2017 
veškerou jeho agendu a pravomoci I. místopředsedkyně AMG Mgr. Irena Chovančíková. 
II. místopředseda AMG: PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně) 
Členové Exekutivy AMG: PhDr. Pavel Ciprian (Muzeum města Brna); PhDr. Jana Hutníková 
(Muzeum Českého lesa v Tachově); Ing. et Bc. 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 (Muzeum Mladoboleslavska) 
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) 
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Od XII. Sněmu AMG (29. listopadu 2018):  
Předsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně) 
I. místopředsedkyně AMG: PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově) 
II. místopředseda AMG: Ing. et Bc. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny" Králíky a Památník obětem internace Králíky) 
Členové Exekutivy AMG: PhDr. Pavel Ciprian (Muzeum města Brna); PhDr. Sylva Dvořáčková 
(Muzeum Novojičínska); PhDr. Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně);  
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum v Táboře) 
Členové Exekutivy s hlasem poradním: PhDr. Radka Křížková Červená (Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, předsedkyně Revizní komise AMG), Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná 
ředitelka AMG) 
 
Zasedání v roce 2018:  
Exekutiva AMG se za rok 2018 sešla celkem desetkrát: 17. ledna, 23. února, 21. března,  
25. dubna, 21. června, 24.–25. července, 6. září, 8. října, 7. listopadu a 18. prosince. 
 
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. Pro potřeby přímého 
kontaktu si po XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem Exekutiva AMG rozdělila jednotlivé Krajské sekce 
AMG a sféry kompetencí v rámci AMG:  
 
Mgr. Irena Chovančíková – Koncepční činnost AMG (společně s PhDr. Janou Hutníkovou), vnitřní 
chod AMG (společně s PhDr. Sylvou Dvořáčkovou a PhDr. Radkou Křížkovou Červenou), Národní 
soutěž muzeí Gloria musaealis (ředitelka soutěže); Krajská sekce hl. m. Prahy AMG, Zlínská 
krajská sekce AMG. 
PhDr. Jana Hutníková – Oblast muzeologie a vzdělávání, Věstník AMG (předsedkyně redkační 
rady), koncepční činnost AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou); Plzeňská krajská sekce 
AMG, Karlovarská krajská sekce AMG. 
Ing. et Bc. Richard M. Sicha – Digitalizace a evidence muzejních sbírek, registrace a akreditace 
muzeí/galerií v ČR (společně s PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou), GDPR a implementace zbraňové 
legislativy EU, zástupce AMG v Radě kvality ČR; Ústecká krajská sekce AMG, Královéhradecká 
krajská sekce AMG. 
PhDr. Pavel Ciprian – Vnější vztahy AMG (NEMO), zástupce AMG v České komisi pro UNESCO, 
komunikace s Radou galerií ČR; Pardubická krajská sekce AMG, Jihomoravská krajská sekce AMG.  
PhDr. Sylva Dvořáčková – Vnitřní chod AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou), vnější 
vztahy AMG (společně s Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.), komunikace s muzejními svazy v Polsku  
a Maďarsku; Moravskoslezská krajská sekce AMG, Olomoucká krajská sekce AMG. 
PhDr. Zdeněk Kuchyňka – Legislativa, registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR (společně  
s Ing. Richardem M. Sichou), zástupce AMG v UZS ČR, komunikace s Asociací krajů ČR a Svazem 
měst a obcí ČR; Středočeská krajská sekce AMG, Liberecká krajská sekce AMG. 
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. – Vnější vztahy AMG (společně s PhDr. Sylvou Dvořáčkovou), 
komunikace s muzejními svazy v Sasku, Bavorsku a Horním Rakousku; Jihočeská krajská sekce 
AMG, Krajská sekce Vysočina AMG. 
PhDr. Radka Křížková Červená – Předsedkyně Revizní komise AMG, vnitřní chod AMG (společně 
s Mgr. Irenou Chovančíkovou a PhDr. Sylvou Dvořáčkovou). 
Anna Komárková, BBus (Hons) – Agenda muzejní statistiky (společně s PhDr. Františkem 
Šebkem), Český komitét Modrého štítu. 
 
 

Senát AMG 
Dle Stanov AMG jsou členy senátu s hlasem rozhodovacím členové Exekutivy AMG, předsedové 
Krajských sekcí AMG, Komisí AMG a představitelé institucí zařazených do 1. kategorie členských 
příspěvků dle § 12 odst. 7 Stanov AMG. Tito řádní členové jsou v Senátu AMG zastoupeni 
statutárním orgánem nebo jím zplnomocněným zástupcem. Členství v Senátu AMG je u členů 
Exekutivy AMG, předsedů Krajských sekcí AMG a předsedů Komisí AMG nezastupitelné. Členy 
Senátu AMG s hlasem poradním jsou předsedové oborových a regionálních Kolegií AMG, členové 
Revizní komise AMG, předsedové pracovních skupin AMG a výkonný ředitel AMG. Jednání Senátu 
AMG jsou otevřena všem členům AMG. Zasedání Senátu AMG se mohou účastnit také hosté, resp. 
ti jsou na jednání zváni dle potřeby nebo na základě vlastní žádosti, aby zde mohli představit 
témata či projekty, jimiž se aktuálně zabývají a kde je také možné zapojení členů AMG. Jedná se  
o zástupce Českého výboru ICOM, z. s., Rady galerií ČR, Ministerstva kultury, příp. dalších institucí. 
 
Zasedání v roce 2018:  
Senát AMG zasedal v průběhu roku 2018 celkem třikrát: 28. února, 3. května, 18. září. 
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Krajské sekce AMG 
Krajská sekce hlavního města Prahy 
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy, datum volby: 25. 2. 
2019 
Počet členů sekce: 34 řádných členů (institucí), 106 individuálních členů, 3 čestní členové 
Zasedání v roce 2018: 
27. 6. 2018, Praha, Muzeum hlavního města Prahy – GDPR, XII. Sněm AMG – příprava  
a diskuse, Pražský muzejní víkend ve dnech 27.–28. 10. 2018, Pražská muzejní noc. 
 

Středočeská krajská sekce 
Předseda sekce: Mgr. David Hroch, Městské muzeum Sedlčany, datum volby: 12. 3. 2019 
Počet členů sekce: 42 řádných členů (institucí), 21 individuálních členů, 2 čestní členové 
Zasedání v roce 2018: 
24. 4. 2018, Jílové, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – Registrace a akreditace muzeí  
a jednání se zástupci UZS ČR, problematika účtování sbírkových předmětů, GDPR, příprava XII. 
Sněmu AMG, výše členských příspěvků AMG. 
16. 10. 2018, Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – Stav jednání AMG 
s UZS ČR, GDPR, novela zákona o zbraních a střelivu, nový zákon o ochraně památkového fondu, 
Koncepce rozvoje muzejnictví na léta 2015–2020, novela školského zákona, problematika čerpání 
dotací MK ČR, zprávy o probíhajících a plánovaných akcích v roce 2019, příprava XII. Sněmu AMG 
a vyjádření sekce k návrhu Strategických cílů AMG pro období 2019–2021. 
 
Jihočeská krajská sekce 
Předseda sekce: Mgr. Aleš Seifert, Alšova jihočeská galerie, datum volby: 25. 1. 2016; nový 
předseda sekce: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Husitské muzeum v Táboře, datum volby: 14. 1. 2019 
Počet členů sekce: 24 řádných členů (institucí), 5 individuálních členů 
Zasedání v roce 2018: 
19. 11. 2018, České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Zpráva  
ze zasedání Senátů AMG, příprava XII. Sněmu AMG a projednání podkladů pro jednání, vč. návrhu 
kandidátů do Exekutivy AMG pro období 2019–2021, informace o aktuálních a nových projektech 
muzeí (zejména financovaných z IROP), příprava projektu ELVIS a otázka funkčnosti programu 
Museion.  
 
Plzeňská krajská sekce 
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské muzeum a Muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze, 
datum volby: 25. 2. 2019 
Počet členů sekce: 17 řádných členů (institucí), 5 individuálních členů 
Zasedání v roce 2018: 
5. 6. 2018, Plzeň, Západočeské muzeu v Plzni – Informace a připomínky k připravované 
legislativě (účtování sbírek, GDPR), Koncepce rozvoje muzejnictví na léta 2015–2020, registrace  
a akreditace muzeí, příprava XII. Sněmu AMG, zpráva ze zasedání Senátů AMG, výměna 
zkušeností. Setkání se zúčastnila členka Exekutivy AMG PhDr. Jana Hutníková.  
 
Karlovarská krajská sekce 
Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš, Městské muzeum Mariánské Lázně, datum volby: 28. 2. 2019 
Počet členů sekce: 7 řádných členů (institucí), 1 individuální člen 
Zasedání v roce 2018: 
14. 2. 2018, Ostroh, Hrad Seeberg – Informace o chystaných akcích muzeí na rok 2018, zpráva 
ze zasedání Senátů AMG, příprava XII. Sněmu AMG. Setkání se zúčastnila členka Exekutivy AMG 
PhDr. Jana Hutníková. 
 
Ústecká krajská sekce 
Předseda sekce: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, datum volby: 27. 2. 2019 
Počet členů sekce: 15 řádných členů (institucí), 6 individuálních členů 
Zasedání v roce 2018: 
28. 6. 2018, Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem – GDPR a informace o průběhu 
řešení této problematiky v jednotlivých muzeích, oborová legislativa (oceňování sbírek), příprava 
XII. Sněmu AMG, podrobnosti o aktuálním stavu návrhu na sloučení Oblastního muzea v Mostě  
s Galerií výtvarného umění v Mostě a záměru ředitele mosteckého muzea na ukončení členství této 
nově vzniklé instituce v AMG, informace o spolupráci krajských muzeí na výstavách „Vznik 
republiky v Ústeckém kraji“ a „Svět kachlových kamen“, projednání další možné spolupráce (např. 
příprava monografické publikace k archeologickým výzkumům severozápadních Čech, realizace 
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výstav o výtvarném umění 1. poloviny 20. století ze sbírek muzeí a galerií v rámci společného 
projektu v roce 2020), informace o aktuálních publikačních a výstavních aktivitách. Setkání se 
zúčastnili jako hosté nový vedoucí Odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje PhDr. Adam 
Šrejber, Ph.D., a nová vedoucí oddělení kultury tamtéž Mgr. Lenka Kindlová. 
 
Liberecká krajská sekce 
Předsedkyně sekce: Mgr. Petra Hejralová, Městské muzeum v Železném Brodě, datum volby:  
29. 2. 2016; nový předseda sekce: Mgr. Jiří Křížek, Severočeské muzeum v Liberci, datum volby: 
27. 2. 2019 
Počet členů sekce: 14 řádných členů (institucí), 1 individuální člen 
Zasedání v roce 2018: 
18. 10. 2018, Liberec, Severočeské muzeum v Liberci – Informace k muzejní legislativě, 
příprava XII. Sněmu AMG, diskuse a návrh připomínek ke Strategických cílů AMG pro období 2019–
2021, podoba Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a projektu Do muzea a formulování návrhu 
změn, které byly zaslány Sekretariátu AMG k širší diskusi. Setkání se zúčastnil člen Exekutivy AMG 
PhDr. Luděk Beneš. 
 
Královéhradecká krajská sekce 
Předseda sekce: PhDr. Michal Babík, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, datum volby: 17. 12. 
2018 
Počet členů sekce: 23 řádných členů (institucí), 6 individuálních členů, 2 čestní členové 
Zasedání v roce 2018: 
18. 5. 2018, Nové Město nad Metují, Městské muzeum – Problematika GDPR, plánované 
legislativní změny, koordinace publikace Poklady sbírek Královéhradeckého kraje. Setkání se 
zúčastnili člen Exekutivy AMG Ing. et Bc. Richard M. Sicha a zástupci OM MK ČR Mgr. Pavel 
Hlubuček a Mgr. Dagmar Fialová. 
17. 12. 2018, Rokytnice v Orlických horách, Muzeum Sýpka – Nové dotační programy 
Královéhradeckého kraje, reflexe XII. Sněmu AMG, koordinace publikace Poklady sbírek 
Královéhradeckého kraje. 
Ediční činnost orgánu AMG:  
BABÍK, Michal – BROKEŠOVÁ, Gabriela (eds.). Poklady sbírek Královéhradeckého kraje. Jičín : 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2018. 286 s. ISBN 978-80-87486-12-2. 
 
Pardubická krajská sekce 
Předseda sekce: Ing. et Bc. 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: 25. 3. 2019 
Počet členů sekce: 28 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 3 čestní členové 
Zasedání v roce 2018: 
Zasedání sekce se v roce 2018 neuskutečnilo. 
Další činnost orgánu AMG:  
Během roku 2018 byli členové sekce průběžně informování o aktualitách v oboru muzejnictví, 
aktivitách Exekutivy AMG a Senátu AMG a plánovaných konferencích a seminářích. Členové sekce 
se dílčím způsobem navzájem informovali a dotazovali k muzejní legislativě (účtování sbírek, 
GDPR), a k přípravě registrace a akreditace muzeí. Někteří se aktivně zúčastnili XII. Sněmu AMG  
a působili v jednotlivých orgánech AMG.  
 
Krajská sekce Vysočina 
Předseda sekce: MgA. Jiří Jedlička, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, datum volby: 31. 3. 2016 
(do 31. 5. 2018); nový předseda sekce: Ing. Jaroslav Martínek, Muzeum vysočiny Třebíč, datum 
volby: 6. 2. 2019 
Počet členů sekce: 23 řádných členů (institucí), 1 individuální člen, 3 čestní členové 
Zasedání v roce 2018: 
Zasedání sekce se v roce 2018 neuskutečnilo. 
 
Jihomoravská krajská sekce 
Předseda sekce: Mgr. Petr Kubín, Regionální muzeum v Mikulově, datum volby: 26. 3. 2019 
Počet členů sekce: 29 řádných členů (institucí), 25 individuálních členů, 5 čestných členů 
Zasedání v roce 2018: 
17. 4. 2018, Brno, Muzeum města Brna – Informace o přípravách XII. Sněmu AMG, 
problematika účtování sbírek, GDPR, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis. 
29. 10. 2018, Brno,  Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity – Rekapitulace hlavních 
témat činnosti AMG od posledního Sněmu AMG, poznámka k výuce muzeologie, příprava XII. 
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Sněmu AMG a vyjádření sekce k návrhu Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a návrhu 
Kandidátní listiny do funkcí AMG pro období 2019–2021. 
 
Olomoucká krajská sekce 
Předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová, Vlastivědné muzeum v Šumperku, datum volby: 
14. 2. 2019 
Počet členů sekce: 11 řádných členů (institucí), 5 individuálních členů 
Zasedání v roce 2018:  
25. 10. 2018, Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje – Jednání v rámci porady ředitelů 
muzeí zřizovaných Olomouckým krajem, informace o veřejném slyšení v Senátu PČR na téma 
„Aktuální problémy českého muzejnictví”, příprava XII. Sněmu AMG. 
 
Zlínská krajská sekce 
Předseda sekce: Ing. Tomáš Vitásek, Muzeum regionu Valašsko, datum volby: 7. 3. 2019  
Členové výboru sekce: Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., Muzeum J. A. Komenského v Uherském 
Brodě, Ing. Jindřich Ondruš, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Mgr. Pavel 
Hrubec, MBA, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, datum volby: 7. 3. 2019 
Počet členů sekce: 17 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 2 čestní členové 
Zasedání v roce 2018: 
10. 10. 2018, Vsetín, Muzeum regionu Valašsko – Příprava XII. Sněmu AMG a vyjádření sekce  
k návrhu Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a návrhu Kandidátní listiny do funkcí AMG 
pro období 2019–2021. 
 
Moravskoslezská krajská sekce 
Předsedkyně sekce: PhDr. Sylva Dvořáčková, Muzeum Novojičínska, datum volby: 1. 2. 2016; nová 
předsedykně sekce: Ing. Jitka Koščáková, Muzeum v Bruntále, datum volby: 21. 2. 2019 
Počet členů sekce: řádných členů (institucí), 15 individuálních členů 
Zasedání v roce 2018: 
25. 6. 2018, Ostrava,  Ostravské muzeum – Informace z dění v AMG, Národní soutěž muzeí 
Gloria musaealis. 
28. 6. 2018, Frýdek-Místek,  Muzeum Beskyd Frýdek-Místek – Příprava XII. Sněmu AMG  
a vyjádření sekce k návrhu Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a návrhu Kandidátní 
listiny do funkcí AMG pro období 2019–2021. 
7. 9. 2018, Český Těšín,  Muzeum Těšínska – Legislativa, výměna výstav a zapůjčování 
výstavního fundusu. 
10. 12. 2018, Ostrava, Ostravské muzeum – Informace ze zasedání Senátu AMG, výstavní 
plány po rok 2019. 
 
 

Komise AMG 
Komise archeologická 
Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (Národní muzeum, individuální člen AMG), datum 
volby: 21. 4. 2017 
Členové výboru komise: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
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), doc. PhDr. Martin Oliva, DrSc. (Moravské zemské 
muzeum), Mgr. Jiří Orna (Západočeské muzeum v Plzni), PhDr. Petr Zavřel (Jihočeské muzeum  
v Českých Budějovicích), Mgr. David Zimola (Muzeum Vysočiny Jihlava), datum volby: 21. 4. 2017 
Počet členů komise: 40 institucí (58 zástupců), 1 individuální člen 
Zasedání v roce 2018: 
23. 1. 2018, Praha – Příprava 46. semináře Archeologické komise AMG (datum, místo, námět, 
volby nového výboru). 
30. 5. 2018, Brno – Příprava a organizační zajištění semináře. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
30. 5. – 1. 6. 2018, Jílové u Prahy, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – 46. seminář 
komise na téma „Detektorářství ve vztahu k činnosti muzeí a památkové péče“ (účast 83 
archeologů z muzeí a institucí památkové péče, diskuse o možnostech a formách vztahů 
s detektoráři v rámci právních předpisů). 
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Komise botanická 
Předseda komise: Mgr. Lukáš Krinke (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), 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: 35 institucí (53 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen 
Zasedání v roce 2018: 
13. 6. 2018, Dřenice u Chebu – Zvolení návrhové komise, schválení programu zasedání, 
informace o stavu členské základny a účasti předsedy komise na zasedáních Senátu AMG, 
hospodaření komise v letech 2017 a 2018. Plenární zasedání pověřilo RNDr. Svatavu Kubešovou 
organizací podzimního semináře v Brně. Upřesnění plánu jarních seminářů komise na léta 2019–
2021 (2019 – Beskydy, garant Petra Juřáková, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek; 2020 – Velká Fatra, 
Slovensko, garant Stano Očka, Múzeum Andreja Kmeťa v Martině; 2021 – Plzeňsko, garant Sylva 
Pecháčková, Západočeské muzeum v Plzni). Diskuse k plánu činnosti komise na období 2019–2021 
a jeho schválení. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
11.–15. 6. 2018, Cheb, Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje – Každoroční terénní 
seminář botaniků muzeí ČR a SR sestávající z odborných exkurzí a přednášek tentokrát pořádaný 
na Ašsku a Chebsku. Exkurze byly vedeny RNDr. Jiřím Brabcem z Muzea Cheb, Mgr. Přemyslem 
Tájkem ze Správy CHKO Slavkovský les a Ing. Jiřím Velebilem z VÚKOZ (podmáčená lokalita  
a rašeliniště na Ašsku, celodenní exkurze na Soos a do Slavkovského lesa, vodní makrofyty řeky 
Ohře, oblast Luženských rybníků u Chebu). Setkání se zúčastnilo více než čtyřicet botanicky 
zaměřených pracovníků českých a slovenských muzeí. 
16.–17. 10. 2018, Brno, Moravské zemské muzeum – Podzimní determinační seminář 
(určovací část věnovaná determinaci rodu Allium, exkurze na Pálavu a do Pavlova). Seminář 
proběhl v prostorách Botanického oddělení Moravského zemského muzea a na Pavlovských vrších. 
Úvodní přednáškou zahájil jednání PhDr. František Krahulec z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. 
Vedle exkurze byla věnována pozornost také prohlídce expozice Regionálního muzea v Mikulově – 
Archeoparku Pavlov. 
 
Komise etnografická 
Předsedkyně komise: PhDr. Romana Habartová (individuální členka AMG), datum volby: 14. 10. 
2015; nový předseda komise: Mgr. Michal Chmelenský (Západočeské muzeum v Plzni), datum 
volby: 1. 10. 2018 
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; noví členové výboru komise: PhDr. Ivana Kubečková 
(Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, místopředsedkyně), Mgr. Marta Kondrová (Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti), Mgr. Veronika Hrbáčková (Vlastivědné muzeum v Olomouci), PhDr. 
Romana Habartová (individuální členka AMG), datum volby: 1. 10. 2018 
Počet členů komise: 58 institucí (106 zástupců), 12 individuálních členů, 4 čestní členové 
Zasedání v roce 2018: 
1. 10. 2018, Strážnice, Národní ústav lidové kultury – Příprava XII. Sněmu AMG a vyjádření  
k návrhu Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a návrhu Kandidátní listiny do funkcí AMG 
pro období 2019–2021, změny v členské základně komise, návrh plánu činnosti na rok 2019, 
změny Jednacího řádu EK AMG, volba nového vedení komise, seznámení s činností AMG 
(stanoviska AMG v oblasti legislativy, implementace GDPR v prostředí muzeí a galerií, registrace  
a akreditace muzeí). Setkání se zúčastnila I. místopředsedkyně AMG Mgr. Irena Chovančíková. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
14.–15. 5. 2018, Blovice, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích – Jarního semináře se 
zúčastnilo 32 zástupců členů AMG a dalších paměťových institucí. V rámci tří jednacích bloků bylo 
předneseno 14 příspěvků (prezentace sbírkových fondů, aktuální výstupy, základní výzkum spojený 
s dokumentací a prezentací tradiční lidové kultury v jednotlivých regionech). Po té se uskutečnila 
prohlídka stálé expozice a aktuálních výstav muzea, exkurze do skanzenu v Chanovicích 
(Vlastivědné muzeem Dr. Hostaše v Klatovech), do Muzea lidových řemesel a Galerie Nositelů 
tradic lidových řemesel Plzeňského kraje. Program byl zakončen návštěvou rodného domu 
Augustina Němejce v Nepomuku. 
1.–2. 10. 2018, Strážnice, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici – Podzimního semináře 
se zúčastnilo 55 etnografů a předneseno bylo 14 příspěvků (výsledky základních výzkumů  
a projektů, zaměřených na jednotlivé segmenty nemateriální tradiční lidové kultury a lidovou či 
zlidovělou umělecko-řemeslnou produkci). Po skončení semináře bylo možné prohlédnout si stálé 
expozice strážnického zámku a právě probíhající výstavy, následovala komentovaná prohlídka 
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Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, návštěva strážnické synagogy spolu s přilehlým hřbitovním 
areálem a Městského muzea Strážnice. 
 
Komise geologická 
Předsedkyně komise: RNDr. Blanka Šreinová (Národní muzeum, individuální členka AMG), datum 
volby: 10. 9. 2018 
Členové výboru komise: Mgr. Jakub Halaš (Muzeum Říčany, I. místopředseda), RNDr. Stanislav 
Houzar, Ph.D. (Moravské zemské muzeum, II. místopředseda), datum volby: 10. 9. 2018 
Počet členů komise: 29 institucí (42 zástupců), 12 individuálních členů 
Zasedání v roce 2018: 
10. 9. 2018, Olomouc – Informace o dění v AMG, diskuse o změnách členské základny, výměna 
zkušeností souvisejících s problematikou správy sbírek a PR, volba nového vedení komise. 
Ediční činnost orgánu AMG: 
KOVÁČEK, M. – LEHOTSKÝ, T. – NOVOTNÝ, P. Seminář geologů muzeí ČR a SR : Exkurzní 
průvodce. Olomouc : Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2018. Publikace ve stručnosti zaznamenává 
charakteristiku exkurzních lokalit s kontextem geologického vývoje vybraných míst v oblasti. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
10.–14. září 2018, Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci – Program semináře 
Geologické komise AMG byl strukturován do pěti dní, v každém bloku proběhly celodenní exkurze 
(Moravská brána a okolí Přerov-Předmostí, Hrabůvka, Olšovec, Zbrašovské jeskyně, Hranická 
propast, Zlaté Hory, Poštovní štola, Žebračka, Zlatorudné mlýny, Ondrášov, okolí Velkého Kosíře, 
Hornomoravský úval, Náklo, Javoříčko, Čelechovicena Hané) a přednášky s následnou diskusí.  
V rámci setkání se uskutečnilo plenární zasedání komise, prohlídka expozic Vlastivědného muzea  
v Olomouci a Geologické expozice PřF UP, a také stavebných zajímavostí historického centra 
hostujícího města.  
Další činnost orgánu AMG: 
Každoroční seminář  skýtá možnost oponentury vybraných koncepčních problémů, uvedení novinek 
(vzdělávání, školení), seznámení s výzkumnými projekty, vč. jejich výsledků a diskuse nad 
výstavními tématy. 
 
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), 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), 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 (109 zástupců), 16 individuální členové 
Zasedání v roce 2018: 
22. 1. 2018, Brno, Moravská galerie v Brně – Příprava 42. semináře v Prácheňském muzeu  
v Písku, změna zadávacích podmínek VISK 3, exkurze do Artotéky. 
22. 5. 2018, Praha, Národní technické muzeum – Příprava 42. semináře komise, odborný 
program, podklady k vytvoření žádosti o příspěvek z rozpočtu AMG na rok 2019, příprava 
tematického čísla Věstníku AMG o knihovnách muzeí a galerií. 
9. 11. 2018 – Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích – Zhodnocení 42. semináře  
v Písku, příprava 43. semináře ve Slezském zemském muzeu, návštěva veletrhu Zámek plný knih, 
informace z ÚKR ČR, AMG a regionů, příprava Věstníku AMG č. 2/2019 na téma „Muzejní 
knihovny”. 
Ediční činnost orgánu AMG: 
BĚHALOVÁ, Š. 200 let muzeí v Čechách a na Moravě = 200 let existence muzejních knihoven.  
Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 32, 2018, č. 4, s. 5‒7. 
BĚHALOVÁ, Š. 42. seminář knihovníků muzeí a galerií v Prácheňském muzeu v Písku. Věstník AMG, 
2018, č. 3, s. 31. 
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BĚHALOVÁ, Š. – MATOUŠOVÁ, V. 42. seminář knihovníků muzeí a galerií v Písku. Věstník AMG, 
2018, č. 5, s. 24‒25. 
BĚHALOVÁ, Š. 42. seminář knihovníků muzeí a galerií v Prácheňském muzeu v Písku. Bulletin SKIP 
[online], 27, 2018, č. 3. ISSN 1213-5828.  
KULÍŠKOVÁ, A. Seminář knihovníků muzeí a galerií. Věstník AMG, 2018, č. 1, s. 26. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
4.–6. 9. 2018, Písek, Prácheňské muzeum v Písku – 42. seminář knihovníků muzeí a galerií 
(124 účastníků). Program byl rozdělen do tří bloků „Nové perspektivy muzejních knihoven”  
(3 příspěvky), „Budování sbírky a trvalé uchování tradičních dokumentů” (5 příspěvků), „Sbírkové 
fondy knihoven” (4 příspěvky). Součástí programu byla valná hromada Knihovnické komise AMG, 
prezentace k ochraně knihovních fondů, kulturně-historická procházka městem zakončená  
v Památníku Adolfa Heyduka a exkurze po okolí Písku. 
Další činnost orgánu AMG:  
Na webu AMG po záložkou Knihovnické komise AMG jsou k dispozici aktuální materiály komise 
(aktualizovaný seznam členů, příspěvky ze seminářů, adresář muzejních knihoven, zápisy ze schůzí 
výboru, knihovnické odkazy, fotogalerie, publikační činnost). Předsedkyně komise je od 2017 
členkou Ústřední knihovnické rady ČR. PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum 
Jindřichohradecka), PhDr. Michaela Tydlitátová (Knihovna Náprstkova muzea afrických, amerických 
a asijských kultur, individuální členka AMG) a Mgr. Alena Petruželková (Památník národního 
písemnictví) jsou členkami pracovní skupiny Koncepce trvalého uchování tradičních knihovních 
dokumentů. Výbor komise se zabývá problematikou aktualizací adresářů a možnosti jejich 
provázání, byla znovu otevřena problematika statistik. Členové komise se aktivně účastnili 
konferencí v roce 2018 („Knihovny současnosti”, 13. 9. 2019, Olomouc; 11. výroční seminář 
Souborného katalogu ČR, 26. 11. 2018, Praha; Seminář jihočeské regionální organizace SKIP,  
14. 3. 2018, České Budějovice). 
 
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, tajemnice), 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,  
p. o. Karlovarského kraje),  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 hl. m. Prahy), Plzeňská – Bc. Eva Podzemná (Západočeské 
muzeum v Plzni), 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: 73 institucí (260 zástupců), 25 individuálních členů, 2 čestní členové 
Zasedání v roce 2018: 
13. 2. 2018, Brno, Technické muzeum v Brně – Aktuální dění v AMG, příprava XII. Sněmu 
AMG, připomenutí 100. výročí vzniku ČSR, diskuse ke konceptu Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis, informace o GDRP (úprava zveřejňování údajů v adresáři komise), návrh na změnu 
Jednacího a volebního řádu Komise KR AMG, plán činnosti na rok 2018, změny členské základny. 
24. 4. 2018, Kutná Hora, GASK – Jednání sekce Středočeského kraje Komise KR AMG. 
10. 9. 2018, Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově – Příprava podkladů k plenárnímu 
zasedání (úprava Jednacího a volebního řádu Komise KR AMG dle podnětů krajských sekcí a členů 
komise, prezentace činnosti pracovních skupin), koordinace programu konference, přijetí nových 
členů a ukončení členství, aktualizace adresáře a webových stránek komise.  
12. 9. 2018, Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově – Plenární zasedání komise, příprava 
XII. Sněmu AMG, zpráva o činnosti AMG, zpráva o plnění hlavních činností komise v roce 2018,  
aktivity a aktuality v rámci krajských sekcí a pracovních skupin, zpráva revizní komise, schválení 
nového Jednacího a volebního řádu Komise KR AMG, volby nového vedení komise pro období 
2017–2020, nový koncept časopisu Fórum pro konzervátory a restaurátory, představení 
profilového úkolu MCK TMB „Rámcové standardy kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy 
v oblasti preventivní péče a konzervování-restaurování”, informace o pasportu k poskytování služeb 
vlastníkům a správcům muzejních sbírek (dotazník MCK TMB), výsledky hodnotícího dotazníku 
spokojenosti účastníků konference v Brně v roce 2017. 
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Ediční činnost orgánu AMG: 
Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno : Technické muzeum v Brně, 2018. ISBN 978-80-
87896-58-7, ISSN 1805-0050. Odborné recenzované periodikum vydávané MCK TMB ve spolupráci 
s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. 
Textil v muzeu. Brno : Technické muzeum v Brně, 2018. ISBN 978-80-87896-61-7, ISSN 1804-
1752. Odborné recenzované periodikum vydávané TMB a odbornými Komisemi AMG. 
RAPOUCH, K. – VÁVROVÁ, P. Kapitoly z konzervace a restaurování plastů. Brno : Technické 
muzeum v Brně, 2018. ISBN 978-80-87896-55-6. Odborná recenzovaná kolektivní monografie 
vydávaná MCK TMB ve spolupráci s Komisí KR AMG – pracovní skupinou Plasty. 
SELUCKÁ, A. (ed.). Přístupy ke konzervování jemné mechaniky a leštěných povrchů. Brno :  
Technické muzeum v Brně, 2018. ISBN 978-80-87896-50-1. Odborná recenzovaná kolektivní 
monografie vydávaná MCK TMB ve spolupráci s Komisí KR AMG – pracovní skupinou Kovy. 
V rámci Pracovní skupiny Sklo Komise KR AMG byla hlavní pozornost zaměřena na přípravu 
konceptu odborné publikace Sklo z archeologických výzkumů. Manuál nejen pro archeology, která 
byla předložena k finanční podpoře ze strany AMG.  
Konferenční činnost orgánu AMG: 
29.–30. 5. 2018, Brno, Technické muzeum v Brně – Konference na téma „Umění 
emailu/technika smaltu”. Spolupráce pracovní skupiny Kovy a Sklo a keramika Komise KR AMG. 
V návaznosti na konferenci byly publikovány poznatky z průzkumu chemického složení  
a technologie zpracování smaltů, mechanismů koroze a postupů stabilizace materiálů v rámci 
odborné monografie Smalt/Email : Uměleckořemeslná technika i moderní povrchová úprava kovů, 
vydané Technickým muzeem v Brně. 
11.–13. 9. 2018, Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově – 27. ročník konference 
konzervátorů-restaurátorů (přes 300 účastníků). Tematicky byl program sestaven z příspěvků, 
které se zabývaly průzkumem a konzervováním-restaurováním široké palety materiálů (předměty 
z kovů, obrazy, textil, skleněné negativy, useň, jantar, sádra), zazněly také příspěvky věnující se 
konzervátorsko-restaurátorským pracovištím. Nedílnou součástí programu jsou posterové 
prezentace (jejich přehled, vč. abstraktů je uveřejněn ve Fóru pro konzervátory-restaurátory 
2018). Na závěr setkání proběhly také exkurze (prohlídka stálé expozice a právě probíhajících 
výstav mikulovského muzea, synagoga v Mikulově, Dietrichsteinská hrobka a Archeopark Pavlov). 
V rámci programu konference se uskutečnilo volební plenární zasedání komise (účast 100 členů 
komise).  
3. 9. 2018, Praha, VŠCHT – Konference Pracovní skupiny Plasty Komise KR AMG na téma „Péče  
o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech“ ve spolupráci NK ČR, VŠCHT  
a MCK TMB. 
12.–13. 6. 2018, Brno, Technické muzeum v Brně – Konference na téma „Textil v muzeu. 
1918–2018 : Textilní tvorba pod vlivem vzniku československé republiky”. Spolupráce pracovní 
skupiny Textil Komise KR AMG. 
Další činnost orgánu AMG:  
V rámci Komise konzervátorů-restaurátorů AMG byly ustaveny pracovní skupiny – Kovy (pod 
vedením Ing. Dušana Perlíka, Národní galerie v Praze); Textil (pod vedením Ing. Jindřišky 
Drozenové, Muzeum hl. m. Prahy); Sklo a keramika (pod vedením Aranky Součkové-Daňkové, 
Polabské muzeum v Poděbradech); Plasty (pod vedením Ing. Petry Vávrové, Ph.D., Národní 
knihovna ČR), Dřevo a hudební nástroje (pracovní skupina zatím nevyvíjí činnost). 
 
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), datum volby: 2. 2. 2016 
Počet členů komise: 19 institucí (30 zástupců), 9 individuálních členů 
Zasedání v roce 2018: 
10. 12. 2018, Praha, Národní technické muzeum – Příprava plenárního zasedání komise  
a plánu činnosti v roce 2019 (tradiční semináře v Masarykově muzeu v Hodoníně se budou konat 
v jiném formátu, tedy ne již jako projekt komise), seznámení s průběhem zasedání ICOFOM  
v Teheránu, informace o přípravě setkání ICOFOM v rámci Generální konference ICOM v roce 2019 
na téma „Future of the Tradition of Museology“, účast členů komise na vědecké konferenci na téma 
„Dokumentace osmičkových výročí v českých a slovenských muzeích. Rok 1918 a ty ostatní“ ve 
dnech 13.–14. listopadu 2018 v Bratislavě (příspěvek PhDr. Františka Šebka, Mgr. Oty Kirsche, 
Ph.D., Mgr. Pavla Holmana a PhDr. Jana Doláka), zpráva o činnosti ÚAM FF MU – Oddělení 
muzeologie, zpráva o činnosti UK v Bratislave – Katedra etnológie a muzeológie, informace  
o konferenci sdružení evropských univerzitních muzeí, knihoven a archivů (UNIVERSEUM) v Brně 
v červnu 2019. 
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Další činnost orgánu AMG: 
Podíl členů komise na přípravě antologie myšlenek Z. Z. Stránského a vydání publikace o historii 
muzeologie v roce 2019. Účast zástupců komise v přípravném výboru konference „Dokumentace 
osmičkových výročí v českých a slovenských muzeích. Rok 1918 a ty ostatní“. 
 
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: 34 institucí (42 zástupců) 
Zasedání v roce 2018:  
4. 10. 2018, Havlíčkův Brod,  Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Informace o aktuálním 
vývoji legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a jejím dopadu na muzejní sféru, příprava 
systému registrace a akreditace muzeí, novela zákona o zbraních a střelivu, zprávy o realizovaných 
či připravovaných akcích členských muzeí (výstavy a konference ke 100. výročí vzniku ČSR), 
příprava semináře „Aktuální trendy v oblasti muzejního výstavnictví s historickou tématikou” ve 
dnech 4.–5. dubna 2019 v Prácheňském muzeu v Písku, příprava XII. Sněmu AMG a vyjádření 
komise k návrhu Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a návrhu Kandidátní listiny do 
funkcí AMG pro období 2019–2021. 
 
Komise numismatiků 
Předseda komise: PhDr. Luboš Polanský (Národní muzeum, individuální člen AMG), datum volby: 
11. 10. 2012 
Členové výboru komise: PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Národní muzeum, individuální člen AMG, 
tajemník), PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D. (Národní muzeum, 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 
Zasedání v roce 2018: 
Setkání členů komise se v roce 2018 neuskutečnilo. 
Další činnost orgánu AMG: 
Cyklus numismatických přednášek v Národním muzeu uspořádaný ve spolupráci Národního muzea, 
České numismatické společnosti a Numismatické komise AMG. 
 
Komise pro bezpečnost v muzeích 
Předseda komise: Ing. Pavel Jirásek (individuální člen AMG), datum volby: 23. 11. 2015; nový 
předseda komise: Ing. Martin Mrázek, Ph.D. (Technické muzeum v Brně), datum volby: 21. 12. 
2018 
Členové výboru komise: Ing. Martin Mrázek, Ph.D. (Technické muzeum v Brně), Ondřej Kulík 
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum volby: 23. 11. 2015; noví členové výboru komise: 
Ing. Pavel Jirásek (individuální člen AMG), Ondřej Kulík (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), 
Miroslav Kučera (Moravská galerie v Brně), datum volby: 21. 12. 2018 
Počet členů komise: 14 institucí (15 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen 
Zasedání v roce 2018:  
Díky nepřítomnosti většiny členů na XII. Sněmu AMG se nepodařilo sejít v plánovém termínu. 
Ediční činnost orgánu AMG: 
JIRÁSEK, P. Muzea jako měkké cíle? Věstník AMG, 2018, č. 6, s. 17. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
17.–18. dubna 2018, Brno, Technické muzeum v Brně – Seminář na téma „Bezpečnost 
v muzeu – Ochrana dřevěných staveb kulturní povahy”. K hlavním cílům workshopu patřila 
konfrontace procesů preventivních opatření, tréninků a pravidelných školení v prostředí 
paměťových institucí ČR a Norska, a to v oblasti předmětové, prostorové a požární ochrany. Roli 
hlavního lektora přijal Mikael Blihovde, vedoucí Bezpečnostního odboru Norsk Folkemusea v Oslo. 
Druhá část semináře se odehrála v areálu TMB v Brně-Řečkovicích, kde proběhla ukázka použití 
ručních hasicích přístrojů a trénink požárních hlídek při zásahu s reálným ohněm. Workshop byl 
veden v anglickém jazyce, byl zajištěn simultánní překlad. Semináře se zúčastnili pracovníci muzeí, 
památkové péče i archivní sféry v počtu 20 osob. 
Další činnost orgánu AMG: 
Účast předsedy komise na jednáních Senátu AMG. Komise komunikovala s MK ČR, zejména 
v oblasti technického řešení nových PCO Policie ČR. 
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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. (ÚAM FF MU – Oddělení muzeologie,  
I. místopředsedkyně), Mgr. Tomáš Drobný (Moravské zemské muzeum – Metodické centrum 
muzejní pedagogiky, II. místopředseda), Mgr. Denisa Brejchová (Západočeské muzeum v Plzni), 
Mgr. Michaela Zálešáková (Masarykovo muzeum v Hodoníně), datum volby: 27. 6. 2016 
Počet členů komise: 50 institucí (85 zástupců), 9 individuálních členů 
Zasedání v roce 2018: 
18. 4. 2018, Praha, Muzeum hl. m. Prahy – Finalizace příprav konference a plenárního zasedání 
komise v roce 2018. 
22. 5. 2018, Praha, Zámecký areál Ctěnice – Zpráva o činnosti výboru komise, stav a změny 
členské základny, úprava webových stránek, diskuse nad dalším rozvojem komise (činnost 
pracovních skupin, efektivní fungování výboru komise ve spolupráci s dalšími členy), spolupráce na 
projektu Prázdniny s ČT D: a Geologické olympiádě PřF MU, zpráva o spolupráci s ÚAM FF MU – 
Oddělením muzeologie, diskuse. Plenárního zasedání komise se zúčastnilo 21 členů komise. 
27. 8. 2018, Brno, Kavárna LOGO – Stav a změny členské základny komise, příprava žádosti  
o příspěvek z rozpočtu AMG na rok 2019, informace k semináři „Muzeum škole – škola muzeu”, 
příprava XII. Sněmu AMG. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
21.–22. 5. 2018, Praha, Zámecký areál Ctěnice – Dvoudenní kolokvium na téma „Aktuální 
trendy v muzejní edukaci a prezentaci II“ s podtitulem „Vliv digitálních technologií na dětského 
návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky”. Setkání proběhlo jako kombinace 
konference s příspěvky a diskusní platformou pro členy komise a další zájemce (celkem 113 
účastníků), nedílnou součástí byly exkurze prezentující PR a muzejní edukaci v hostující instituci.  
19. 3. 2018, Praha, Muzeum hlavního města Prahy – Seminář pracovní skupiny zaměřené na 
spolupráci mezi muzeem a školou na téma „Muzeum škole – škola muzeu” pod vedením Mgr. et 
MgA. Ivy Vachkové, Ph.D. (Muzeum hl. m. Prahy) a Mgr. Jitky Králové (Regionální muzeum 
Mělník). Účastníci diskutovali nad badatelsky orientovanou výukou v muzeu, experimentálními 
formami a aktivizačními metodami při práci se studenty SŠ. Hlavním cílem setkání je iniciovat 
otevřenou diskusi nad otázkou spolupráce školy a muzea, sdílet kladné i negativní zkušenosti  
z praxe a věnovat se aktuálním trendům muzejní edukace. 
24. 9. 2018, Praha, Muzeum hlavního města Prahy – Seminář pracovní skupiny zaměřené na 
spolupráci mezi muzeem a školou na téma „Muzeum škole – škola muzeu” pod vedením Mgr. et 
MgA. Ivy Vachkové, Ph.D. (Muzeum hl. m. Prahy) a Mgr. Jitky Králové (Regionální muzeum 
Mělník). Setkání se věnovalo metodice a technikám dramatické výchovy v muzeích (metoda hry  
v roli, příklady využití na tématech starších českých dějin). 
19. 11. 2018, Brno, Moravské zemské muzeum – Setkání jihomoravské skupiny na téma 
„Edukační programy” pod vedením kolegyň z Dětského muzea MZM a z Technického muzea v Brně 
věnující se problematice soudobých dějin v paměťových institucích. 
Ediční činnost orgánu AMG: 
JAGOŠOVÁ, L. Zahájení spolupráce AMG s dětským programem ČT :D. Věstník AMG, 2018, č. 2, 
s. 26.  
JAGOŠOVÁ, L. Konference „Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci II. Vliv digitálních 
technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky”. Museologica 
Brunensia, 2018, roč. 7, č. 1, s. 66‒67. 
Další činnost orgánu AMG: 
Komise je partnerem Ústavu geologických věd PřF MU, která je hlavním organizátorem Geologické 
olympiády (spolupráce muzeí v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, 
Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém, Zlínském kraji a v Kraji 
Vysočina; příprava pracovního semináře pro zapojené organizace dne 20. září 2018). Komise 
spolupracuje s ČT :D (zapojení muzeí do letní soutěže „Sežeňte ovečky“), vyvíjí mezinárodní 
spolupráci (Komísia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS, Hands On!). O její akce mají 
zájem i edukátoři z památkové péče. 
 
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 
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Počet členů komise: 45 institucí (116 zástupců), 2 individuální členové 
Zasedání v roce 2018: 
10. 5. 2018, Brno, Moravské zemské muzeum – Aktuální informace z orgánů AMG, projednání 
přihlášek nových členů komise, příprava dvoudenního semináře v Ostravě, náměty na podzimní 
seminář 2019 – místo konání, program, prohlídka expozic a výstav MZM. 
11. 10. 2018, Ostrava, Ostravské muzeum – Informace z orgánů AMG, návrh plánu činnosti komise 
na rok 2019, projednání přihlášek nových členů komise, diskuse. 
Konferenční činnost orgánu AMG:  
10.–11. 10. 2018, Ostrava, Ostravské muzeum – Seminář Komise regionálních historiků Moravy 
a Slezska AMG. Program byl rozdělen do čtyř tematických bloků (muzea a výroční vzniku ČSR, 
technické památky ve správě muzeí, proměny kulturní krajiny, sbírková evidence a problematika 
sbírkotvorné činnosti formou nákupů). Po skončení přednáškových a diskusních bloků následovala 
komentovaná prohlídka nejstaršího ostravského kostela sv. Václava a výstavy „Ostrava 1918–1938“, 
terénní výjezd a exkurze v NKP Důl Michal a NKP Dolní Vítkovice. 
 
Komise zoologů 
Předseda komise: RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Prácheňské muzeum v Písku), datum volby: 
19. 9. 2018 
Členové výboru komise: Mgr. Pavlína Peřinková (Muzeum Vysočiny Třebíč), Pavel Bezděčka 
(Muzeum Vysočiny Jihlava), datum volby: 19. 9. 2018 
Počet členů komise: 34 institucí (56 zástupců) 
Zasedání v roce 2018: 
19. 9. 2018, Šemnice, Penzion Dubina – Zprávy z AMG, projednání přihlášek nových členů  
a aktualizace členské základny komise, plán činnosti na rok 2019 a výhled na rok 2020, plánované 
expedice členů komise. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
19.–21. 9. 2018, Šemnice, Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje – Společný 
seminář Zoologické komise AMG a zoologů Státní ochrany přírody v CHKO Doupovské hory. 
Plenární zasedání komise, 15 odborných referátů, komentovaná prohlídka a beseda v expozicích 
Muzea Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, exkurze do CHKO Doupovské hory. 
 
Komise dějin umění 
Komise byla rozhodnutím XII. Sněmu AMG dne 28. listopadu 2018 pro její dlouhodobou nečinnost 
zrušena. 
 
Komise pro lidové stavitelství 
Komise byla rozhodnutím XII. Sněmu AMG dne 28. listopadu 2018 pro její dlouhodobou nečinnost 
zrušena. 
 
Komise pro militaria 
Komise byla rozhodnutím XII. Sněmu AMG dne 28. listopadu 2018 pro její dlouhodobou nečinnost 
zrušena. 
 
Komise pro muzejní management 
Komise má na základě rozhodnutí XII. Sněmu AMG ze dne 28. listopadu 2018 šestiměsíční lhůtu 
pro obnovení své činnosti. V případě, že tak Komise pro muzejní management AMG neučiní, pověřil 
XII. Sněm AMG členy Senátu AMG k hlasování o pozastavení její činnosti. 
 
 

Další členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím 
Brno, Moravská galerie v Brně 
Brno, Moravská zemská knihovna  
Brno, Moravské zemské muzeum 
Brno, Muzeum Brněnska 
Brno, Muzeum města Brna 
Brno, Technické muzeum v Brně 
Opava, Slezské zemské muzeum 
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni 
Praha 1, Muzeum hlavního města Prahy 
Praha 1, Národní galerie v Praze 
Praha 1, Národní knihovna ČR 
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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 
Praha 7, Národní zemědělské muzeum 
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 
Terezín, Památník Terezín 
 
 

Revizní komise AMG 
Do XII. Sněmu AMG (29. listopadu 2018):  
Předsedkyně Revizní komise AMG: PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách  
u Prahy)  
Členky Revizní komise AMG: PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a amerických kultur; individuální členka AMG), Mgr. Hana Garncarzová 
(Muzeum v Bruntále; individuální členka AMG)  
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. 
 
Od XII. Sněmu AMG (29. listopadu 2018):  
Předsedkyně Revizní komise AMG: PhDr. Radka Křížková Červená (Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích) 
Členové Revizní komise AMG: Mgr. Jiří Střecha (Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum); PhDr. 
Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)  
 
 

C. Stav, změny a obsazení Kolegií AMG v roce 2018 
Předsedové Kolegia muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků AMG; Kolegia 
muzeí královských měst AMG; Kolegia galerií AMG a Kolegia muzeí nezřizovaných státem, územně-
samosprávnými celky, městy a obcemi AMG se v roce 2018 účastnili jednání Senátu AMG.  
 

Regionální kolegia AMG 
Kolegium jihočeských muzeí  
Předseda kolegia: Mgr. Aleš Seifert (Alšova jihočeská galerie) 
Dne 13. března 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) 
 
Kolegium muzeí jihovýchodních Čech  
Předseda kolegia: Petr Pech (Muzeum Vysočiny Pelhřimov) 
 
Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků  
Předseda kolegia: Mgr. Milan Horký (Muzeum Boženy Němcové v České Skalici), datum volby:  
20. 6. 2016 
 
Kolegium muzeí královských měst  
Předsedkyně kolegia: RNDr. et Mgr. Miroslava Šandová (Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum 
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech), datum volby: 2015; členové výboru: Mgr. Magdalena 
Elznicová-Mikesková (Muzeum T. G. M. Rakovník), Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum ve 
Slaném), datum volby: 2015 
Kolegium připravovalo své jednání v Městském muzeu v Žatci na říjen 2018. Vzhledem k vysoké 
nemocnosti se zasedání v plánovaném termínu neuskutečnilo. Zástupci jednotlivých muzeí se sešli 
v rámci XII. Sněmu AMG, kde projednali aktuality a dohodli se na svolání kolegia v prvním čtvrtletí 
2019. Předsedkyně kolegia se účastnila zasedání Senátu AMG a o aktuálním dění v AMG 
informovala členská muzea e-mailem. 
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Kolegium muzeí Prácheňska  
Předsedkyně kolegia: PhDr. 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) 
 
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. 
 

Oborová kolegia AMG 
Kolegium galerií  
Předsedkyně kolegia: PhDr. Alica Štefančíková (Galerie Benedikta Rejta v Lounech) 
 
Kolegium okresních muzeí  
Předseda kolegia: Ing. Jaroslav Keller (Muzeum Těšínska) 
 
Kolegium krajských muzeí  
Předseda kolegia: Mgr. Jiří Křížek (Severočeské muzeum v Liberci) 
 
Kolegium muzeí nezřizovaných státem, územně-samosprávnými celky, 
městy a obcemi  
Předsedkyně kolegia: PhDr. Dana Veselská, Ph.D. (Židovské muzeum v Praze), datum volby: 30. 9. 
2015; členové výboru: Mgr. Ondřej Dostál, PhD. (Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity), 
PhDr. Kateřina Ebelová, Ph.D. (Muzeum kávy Alchymista), Ing. Bc. Richard M. Sicha (Muzeum čs. 
opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K – S 14 „U Cihelny")  
 
 

D. Hospodaření AMG v roce 2018 
AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání. Jako zapsaný 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. 
 Základ příjmů AMG tvoří dle § 22 Stanov AMG členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, 
dotace z veřejných rozpočtů, případně i jiné příspěvky a dary právnických či fyzických osob. Senát 
AMG na svém zasedání každoročně schvaluje Plán činnosti a rozpočet AMG pro příslušný kalendářní 
rok, vč. výše podpory projektů Komisí AMG a členských muzeí AMG. 
 
 

E. Členské příspěvky AMG v roce 2018 
 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. Řádní členové AMG jsou povinni dle § 8 Stanov AMG – Povinnosti člena 
AMG nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky do 15. 
února. Výši členských příspěvků na svém zasedání na základě tohoto hlášení každoročně schvaluje 
Senát AMG. Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy AMG.  
  
Kategorie Výše příspěvku AMG Počet členů AMG Ideální výnos v Kč 

I. (muzea nad 70 zaměstnanců) 30.950 Kč 19                   588.050 Kč  
II. (26–70 zaměstnanců) 12.380 Kč 44 544.720 Kč  
III. (11–25 zaměstnanců) 7.000 Kč 65                   455.000 Kč  
IV. (do 10 zaměstnanců) 2.300 Kč 180 414.000 Kč  
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Individuální členové 470 Kč 204                     95.880 Kč  
Celkem                  2.097.650 Kč  
  
 Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG: za rok 2017 jednoho řádného 
(ve výši 1.150 Kč) a 2 individuálních členů (ve výši 705 Kč); za rok 2018 jednoho řádného (ve výši 
1.150 Kč) a 4 individuálních členů (ve výši 1.645 Kč). K 31. prosinci 2018 dlužili členové AMG na 
členských příspěvcích celkem 4.650 Kč. 
 
 

F. Přehled hospodaření AMG v roce 2018 
 AMG hospodařila v roce 2018 s finančními prostředky v celkové výši 4.387.107,56 Kč. 
Celkové náklady AMG byly k 31. prosinci 2018 ve výši 4.071.028,96 Kč. Výsledek hospodaření AMG 
byl k 31. prosinci 2018 vykázán se ziskem ve výši 316.078,60 Kč. 
 
Oblast výnosů 
 AMG hospodařila v roce 2018 s finančními prostředky v celkové výši 4.387.107,56 Kč. 
Senát AMG na svém zasedání dne 3. května 2018 schválil Plán činnosti a rozpočet AMG pro rok 
2018 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 2018 byla AMG příjemcem dotací od Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města 
Prahy a Nadace ČEZ v celkové výši 1.505.000 Kč. MK ČR poskytlo AMG tři granty v rámci programu 
„Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií na projekty zaměřené na 
činnost spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České 
republiky v mezinárodních nevládních organizacích)“ v 1. a 2. tematickém okruhu. AMG získala na 
projekt „Propagace a popularizace muzejnictví. Mediální kampaně a internetové publikování." 
dotaci ve výši 150.000 Kč; na projekt „Národní soutěž muzeí Gloria musaealis ‒ zajištění XVI.  
a XVII. ročníku soutěže, příprava a realizace slavnostního předávání Cen Gloria musaealis 2017, 
provoz webových stránek soutěže na adrese http://www.gloriamusaealis.cz.“ dotaci ve výši 
400.000 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 605.000 Kč. Dle 
Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury 
(ustanovení § 19 odst. 2) získala AMG příspěvek od MK ČR ve výši 50.000 Kč na grafické 
zpracování a výrobu tiskovin v rámci XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis ‒ 
vyhlášení Cen Gloria musaealis 2017. Magistrát hlavního města Prahy poskytl AMG grant ve výši 
200.000 Kč na projekt „Pražská muzejní noc 2018“. Nadace ČEZ věnovala AMG v grantovém řízení 
„Podpora regionů 2018” nadační příspěvek ve výši 100.000 Kč na projekt „Národní soutěž muzeí 
Gloria musaealis a slavnostní předávání Cen Gloria musaealis 2017“.  
 
Příjmy       

    
Příjmy nedaňové   

Účet č. 662 Úroky 
 

  
Kreditní úroky – banka 8.494,03 Kč 

Celkem úroky 8.494,03 Kč 

Účet č. 684 Přijaté příspěvky 
 

  
Členské příspěvky AMG 2.084.515,00 Kč 

  
Členské příspěvky ČKMŠ 40.000,00 Kč 

Celkem přijaté příspěvky 2.124.515,00 Kč 

Účet č. 690 Přijaté granty a dotace 
 

  
Dotace MK ČR – Propagace 150.000,00 Kč 

  
Dotace MK ČR – Informační servis 605.000,00 Kč 

  
Dotace MK ČR – Gloria musaealis 450.000,00 Kč 

  
Magistrát Hl. m. Prahy 200.000,00 Kč 

  
Nadace ČEZ 100.000,00 Kč 

Celkem přijaté granty a dotace 1.505.000,00 Kč 
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Příjmy daňové   

Účet č. 602 Tržby z prodeje služeb 
 

  
Prodej publikací 12.810,00 Kč 

  
Služby (reklama) 54.000,00 Kč 

  
Propagace Pražská muzejní noc 186.073,00 Kč 

  
Propagace Gloria musaealis 220.000,00 Kč 

  
Soutěžní poplatky Gloria musaealis 76.000,00 Kč 

  
Škola muzejní propedeutiky – kursovné 57.500,00 Kč 

  
Účastnické poplatky – E.C.C.O. 23.000,00 Kč 

  
Služby XII. Sněm AMG 81.000,00 Kč 

  
Účastnické poplatky – XII. Sněm AMG 38.600,00 Kč 

Celkem tržby z prodeje služeb 748.983,00 Kč 

Účet č. 645 Kursové zisky 
 

  
Kursové zisky 115,53 Kč 

Celkem kursové zisky 115,53 Kč 

    
Příjmy celkem 4.387.107,56 Kč 
 
Oblast nákladů 
 
Celkové náklady AMG byly k 31. prosinci 2018 vykázány ve výši 4.071.028,96 Kč. 
 
Výdaje           
      
      Celkem AMG MK ČR 

Účet č. 501 Spotřeba materiálu 
   Gloria musaealis 87.067,00 Kč 57.067,00 Kč 30.000,00 Kč 

Festival muzejních nocí / Pražská muzejní noc 24.054,00 Kč 11.054,00 Kč 13.000,00 Kč 

Škola muzejní propedeutiky 48.996,40 Kč 14.211,30 Kč 34.785,10 Kč 
Semináře Komisí AMG, Ediční činnost, jednání 
orgánů AMG 6.973,00 Kč 5.973,00 Kč 1.000,00 Kč 

Konference Vznik ČSR 29.214,90 Kč – Kč 29.214,90 Kč 

XII. Sněm AMG 77.560,00 Kč 77.560,00 Kč – Kč 
Provozní náklady AMG – Materiál / Nábytek / HW / 
Různé 19.937,40 Kč 19.937,40 Kč – Kč 

Celkem spotřeba materiálu 293.802,70 Kč 185.802,70 Kč 108.000,00 Kč 
    Účet č. 502 Spotřeba energie 

   Provozní náklady AMG – Energie / Svoz odpadu 28.722,00 Kč 28.722,00 Kč – Kč 

Celkem spotřeba energie 28.722,00 Kč 28.722,00 Kč –  Kč 
    Účet č. 512 Cestovné zaměstnanců AMG 

   Gloria musaealis 2.523,00 Kč – Kč 2.523,00 Kč 

Festival muzejních nocí 723,00 Kč – Kč 723,00 Kč 

Konference Vznik ČSR 7.640,69 Kč – Kč 7.640,69 Kč 

Jednání orgánů AMG, XII. Sněm AMG 4.282,00 Kč 4.282,00 Kč – Kč 

Celkem cestovné zaměstnanců AMG 15.168,69 Kč 4.282,00 Kč 10.886,69 Kč 
    Účet č. 518 Ostatní služby 

   Gloria musaealis 539.790,80 Kč 132.313,80 Kč 407.477,00 Kč 

Festival muzejních nocí / Pražská muzejní noc 350.383,90 Kč 304.614,30 Kč 45.769,60 Kč 

Server muzeí a galerií ČR 92.053,40 Kč 1.546,00 Kč 90.507,40 Kč 

Škola muzejní propedeutiky 30.641,60 Kč 118,00 Kč 30.523,60 Kč 
Ediční činnost / Oborové databáze / Semináře  
a konference 9.533,00 Kč 3.201,00 Kč 6.332,00 Kč 
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Ediční činnost – Věstník AMG 248.185,42 Kč 28.147,20 Kč 220.038,22 Kč 

Semináře a konference Komisí AMG 150.100,00 Kč – Kč 150.100,00 Kč 

Jednání orgánů AMG, 27. setkání ČSB Drážďany 17.406,00 Kč 17.406,00 Kč – Kč 

Konference Vznik ČSR 62.871,04 Kč 2.505,55 Kč 60.365,49 Kč 

NEMO 2018 / UZS / E.C.C.O 80.992,04 Kč 80.992,04 Kč – Kč 

XII. Sněm AMG 62.438,00 Kč 62.438,00 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Cestovné 47.591,60 Kč 47.591,60 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Nájemné 167.502,20 Kč 167.502,20 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Poštovné 1.545,00 Kč 1.545,00 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Telefon 37.409,54 Kč 37.409,54 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 – SW / Různé 6.348,60 Kč 6.348,60 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Osobní náklady 2.226,40 Kč 2.226,40 Kč – Kč 

Celkem ostatní služby 2.038.046,54 Kč 1.026.933,23 Kč 1.011.113,31 Kč 

    Účet č. 521 Mzdové náklady a OON 
   Gloria musaealis  216.619,20 Kč 206.619,20 Kč 10.000,00 Kč 

Festival muzejních nocí, Pražská muzejní noc 68.998,90 Kč 68.998,90 Kč – Kč 

Škola muzejní propedeutiky  50.500,00 Kč – Kč 50.500,00 Kč 

Ediční činnost 12.500,00 Kč – Kč 12.500,00 Kč 

Semináře a činnost Komisí AMG 2.000,00 Kč – Kč 2.000,00 Kč 

XII. Sněm AMG 4.800,00 Kč 4.800,00 Kč – Kč 

Osobní náklady AMG – Zaměstnanci AMG 907.659,90 Kč 907.659,90 Kč – Kč 

Celkem mzdové náklady 1.263.078,00 Kč 1.188.078,00 Kč 75.000,00 Kč 

    Účet č. 524 Zákonné sociální pojištění 
   Osobní náklady AMG – zaměstnanci 380.284,00 Kč 380.284,00 Kč – Kč 

Celkem zákonné sociální pojištění 380.284,00 Kč 380.284,00 Kč – Kč 

    Účet č. 527 Zákonné sociální náklady 
   Osobní náklady AMG – zaměstnanci, pojištění 

odpovědnosti 20.143,00 Kč 20.143,00 Kč – Kč 

Celkem zákonné sociální náklady 20.143,00 Kč 20.143,00 Kč – Kč 

    Účet č. 538 Poplatky 
   Festival muzejních nocí – Pražská muzejní noc 1.460,00 Kč 1.460,00 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Poplatky 330,00 Kč 330,00 Kč – Kč 

Celkem poplatky 1.790,00 Kč 1.790,00 Kč – Kč 
    
Účet č. 548 Provozní náklady AMG 

   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 

    Účet č. 568 Ostatní finanční náklady 
   Provozní náklady AMG ‒ Poplatky za vedení účtu 5.799,54 Kč 5.799,54 Kč – Kč 

Celkem ostatní finanční náklady 5.799,54 Kč 5.799,54 Kč – Kč 
      Účet č. 591 Daň z příjmů 

   Daň z úroků 11,49 Kč 11,49 Kč – Kč 

Celkem daň z příjmů 11,49 Kč 11,49 Kč – Kč 

      
Výdaje celkem 4.071.028,96 Kč 2.866.028,96 Kč 1.205.000,00 Kč 
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Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2018 

Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 16. dubna 2019 
 
Stav pokladny k 1. lednu 2018 5.443,00 Kč 
Stav valutové pokladny k 1. lednu 2018 323,49 € 
Stav bankovních účtů ke dni 1. lednu 2018 1.880.252,46 Kč   
Stav cenin (stravenky) ke dni 1. lednu 2018 3.200,00 Kč (64 ks) 
 
Stav pokladny k 31. prosinci 2018 31.426,00 Kč 
Stav valutové pokladny k 31. prosinci 2018 96,04 € 
Stav bankovních účtů ke dni 31. prosinci 2018 2.121.534,36 Kč 
Stav cenin (stravenky) ke dni 31. prosinci 2018 22.450,00 Kč (449 ks) 
 
Stav pokladny k 16. dubnu 2019 10.605,00 Kč 
Stav valutové pokladny k 16. dubnu 2019 96,04 € 
Stav bankovních účtů ke dni 16. dubnu 2019 3.778.257,45 Kč 
Stav cenin (stravenky) ke dni 16. dubnu 2019 13.800,00 Kč (276 ks) 
 
Limit pokladní hotovosti byl od 1. ledna 2014 nastaven na 40.000 Kč. V průběhu roku 2018 byl 
tento pokladní limit překročen dne 28. listopadu 2018. Důvodem překročení limitu byla příprava  
a realizace XII. Sněmu AMG ve dnech 28.–29. listopadu 2018 v Ústí nad Labem – výběr 
účastnických poplatků ve výši 38.200 Kč. Nárůst pokladní hotovosti byl v těchto dnech navýšen  
o 14.502 Kč. Zvýšené finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených s přípravou  
a realizací XII. Sněmu AMG, a dále na úhradu cestovních nákladů souvisejících s přípravou  
a realizací Konference Vznik ČSR, která se konala ve dnech 12.–14. listopadu 2018 v Bratislavě,  
a také cestovních nákladů členů Exekutivy AMG na základě vyúčtování jejich cest v závěru roku 
2018.  
 
Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni  
16. dubna 2019 s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly. 
 
Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů: 
 
Datum Č. dokladu Text Částka 
8. 1. 2018 21811002/18 nájem 1.Q 2018 29.157,70 Kč 
10. 1. 2018 218V/005  výjezd poroty GM 2017  143,00 Kč 
19. 1. 2018 21801003/18 inzerce Věstník AMG 2018 25.000,00 Kč 
2. 2. 2018 218V/003 výdej stravenek 1/2018, 22 ks 1.100,00 Kč 
7. 2. 2018 218P/008 poplatek GM 2017 2.400,00 Kč 
13. 2. 2018 21811022/18 O2 1/2018 2.468,46 Kč 
22. 2. 2018 21801007/18 poplatek GM 2017 2.400,00 Kč 
26. 2. 2018 218V/020 distribuce materiálů ŠMP 754,00 Kč 
26. 2. 2018 21811029/18 nákup, stravenky 500 ks 26.113,20 Kč 
1. 3. 2018 218V/006 výdej stravenek 2/2018, 20 ks 1.000,00 Kč 
6. 3. 2018 21801312/18 Česká pošta, s. p., čl. příspěvek AMG za rok 2018 7.000,00 Kč 
7. 3. 2018 218P/017 dotace pokladny HP 15.000,00 Kč 
20. 3. 2018 21811041/18 T-Mobile 13/2–12/3/2018 649,00 Kč 
17. 4. 2018 21801514/18 prodej publikací AMG 1.430,00 Kč 
30. 4. 2018 218V/051 distribuce pozvánek GM 2017, vyhlášení  6.856,00 Kč 
3. 5. 2018 21811069/18 služby nájem 2017, vyúčtování (přeplatek) -16.354,29 Kč 
28. 5. 2018 21801515/18 propagační služby GM 2017 95.000,00 Kč 
14. 5. 2018 218V/067 zábor pro informační stany PMN 2018 1.200,00 Kč 
7. 6. 2018 218V/014 výdej stravenek 5/2018, 15 ks 750,00 Kč 
6. 6. 2018  21811093/18 kancelářské potřeby PMN 2018, záloha 11.054,00 Kč 
13. 6. 2018 21811096/18 kancelářské potřeby PMN 2018 -11.054,00 Kč 
9. 7. 2018 21801527/18 služby PMN 2018 41.173,00 Kč 
31. 7. 2018 218V/116  cestovné příprava konference vznik ČSR (rozúčt. doklad) 695,00 Kč 
31. 7. 2018 218V/116 cestovné člena Exekutivy AMG (rozúčt. doklad) 1.393,00 Kč 
2. 8. 2018 218V/020 výdej stravenek 7/2018, 13 ks 650,00 Kč 
17. 8. 2018 218P/029 prodej publikací AMG 250,00 Kč 
23. 8. 2018 21801577/18 O. s. Mlýnice Slabce, čl. př. AMG za rok 2018 (vyloučeni) -1.960,00 Kč 
31. 8. 2018 21811157/18 Věstník AMG 4/2018, distribuce 4.712,95 Kč 
12. 9. 2018 21801598/18 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, kursovné ŠMP 3.000,00 Kč 
20. 9. 2018 218V/132 distribuce osvědčení a FA pro nové žáky ŠMP 989,00 Kč 
27. 9. 2018 218V/025 výdej stravenek 9/2018, 16 ks 800,00 Kč 
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25. 9. 2018 21811165/18 setkání čestného výboru GM, 18. 9. 2018 10.484,00 Kč 
26. 9. 2018 21801620/18 čl. příspěvek AMG za rok 2018, individuální člen AMG 235,00 Kč 
8. 10. 2018 21803005/18 Nadace ČEZ, příspěvek na GM 2017 100.000,00 Kč 
15. 10. 2018 218V/002 cestovné 27. ČSB setkání 90,00 Eur 

(2.322,00 Kč) 
15. 10. 2018 218V/143 cestovné 27. ČSB setkání 1.444,00 Kč 
18. 10. 2018 21811181/18 Seminář Zoologické komise AMG 12.000,00 Kč 
16. 11. 2018 218V/004 cestovné konference Vznik ČSR 81,66 Eur 

(2.121,94 Kč) 
21. 11. 2018  21801626/18 Muzeum umění Olomouc, přihláška GM, zaúčtování zálohy 0,00 Kč 
30. 11. 2018 21811241/18 vedení účetnictví 11/2018 7.919,00 Kč 
3. 12. 2018 21801631/18 partnerství XII. Sněmu AMG, služby 6.000,00 Kč 
4. 12. 2018 21811248/18 tiskárna pro potřeby ŠMP 35.764,00 Kč 
10. 12. 2018 21811257/18 cestovné člena poroty GM 2.699,00 Kč 
19. 12. 2018 21811262/18 členský příspěvek E.C.C.O., Komise KR AMG   22.277,39 Kč 

(838,00 Eur) 
21. 12. 2018 21801634/18 členský příspěvek E.C.C.O. za rok 2018 23.000,00 Kč 
     
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 29. března 2019. Nebyly zjištěny rozdíly  
a nedostatky mezi skutečným stavem a evidencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný  
a nehmotný majetek v hodnotě 1.111.135,07 Kč.  
 
Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků AMG 
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG: 
1) za rok 2017 jednoho řádného (ve výši 1.150 Kč) a 2 individuálních členů (ve výši 705 Kč),  
2) za rok 2018 jednoho řádného (ve výši 1.150 Kč) a 4 individuálních členů (ve výši 1.645 Kč). 
 
K 31. prosinci 2018 dlužili členové AMG na členských příspěvcích celkem 4.650 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 2018  
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 2018  
a shledala, že je dokumentace vedena pečlivě a přehledně, bez formálních nedostatků. 
  
 
 
 
 

Revizní komise AMG 
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