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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 dne 30. května 1990 dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Od 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 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.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

2. Koncepční činnost AMG v roce 2019

Plán činnosti AMG na rok 2019 definoval úkoly na poli koncepční činnosti v několika bodech.
Jednak v rámci Definování souboru profesních a etických standardů a zřízení Registru muzeí/galerií
a systému akreditace v ČR, jednak v oblastech Muzejní statistika, Digitalizace a Krizový
management.

Registrační a akreditační systém muzeí a galerií v ČR

V roce 2019 pokračovala diskuze o profesních a etických standardech muzejní práce
v souvislosti se vznikem systému registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR. Vytvoření
registračního systému je také jedním z úkolů Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice na
léta 2015–2020. V rámci AMG funguje od roku 2016 pracovní skupina pro registraci a akreditaci
muzeí a galerií a muzejní standardy pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky. Stanovisko AMG
k návrhu registrace a akreditace vycházející mj. z oborové statistiky a Benchmarkingu muzeí byly
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poskytnuty představitelům UZS ČR, MK ČR, AK ČR i SMO ČR. UZS ČR spolu s Ministerstvem kultury
zřídily v rámci pracovního týmu při PT RHSD pro kulturní otázky k přípravě registru vlastní poradní
orgán, který se scházel v průběhu celého roku 2019. AMG na jednáních zastupoval PhDr. Zdeněk
Kuchyňka. Téma registračního systému, resp. akreditace muzeí a galerií i profesních a etických
standardů je pro oblast muzejnictví zásadní problematikou, které se AMG věnuje již řadu let.
Důležitost vzniku tohoto systému vnímá AMG v souvislosti s tím, že v ČR zatím neexistuje zákon
o muzeích jako institucích, což také naráží na řešení mnoha problémů objevujících se zejména
v oblasti legislativy (GDPR, účtování o sbírkách, problematika zbraní v muzejních fondech atd.). Až
donedávna absence zákona o muzeích jako institucích a o jejich specifických činnostech nepůsobila
jako vážný problém. Vzhledem k nejrůznějším legislativním aktivitám EU se ale ukázalo, že zákon
č. 122/2000 Sb. na implementaci těchto předpisů do našeho právního systému již nestačí. Téma
registrace a akreditace bylo představeno na IX. celorepublikovém kolokviu na aktuální téma
českého muzejnictví, které se uskutečnilo ve dnech 3.–4. prosince 2019 v Nové budově Národního
muzea. Shrnující článek PhDr. Luďka Beneše o aktivitách AMG v této oblasti s názvem „Registr
muzejních institucí” byl publikován ve Věstníku AMG č. 6/2019.
Návrh nového muzejního zákona začal být připravován z podnětu AMG již v závěru roku
2018. Byla ustavena pracovní skupina MK ČR pod vedením náměstka pro řízení sekce kulturního
dědictví Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., která se v roce 2019 pravidelně scházela ke svých
jednáním. AMG zde zastupují Mgr. Irena Chovančíková, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, PhDr. František
Šebek, PhDr. Luděk Beneš a Anna Komárková, BBus (Hons). Nová muzejní legislativa v ČR
a úpravy již existujícího zákona o muzeích a galeriích připravované v SR byly projednávány i na IX.
celorepublikovém kolokviu v rámci konferenčního bloku s názvem „Aktuální úkoly oboru muzejnictví
v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí”. Ve Věstníku AMG č. 6/2019 pak
vyšel text PhDr. Zdeňka Kuchyňky na téma „Proč potřebujeme zákon o muzeích a galeriích?” Nový
zákon by měl fungovat paralelně se zákonem č. 122/2000 Sb., na nějž bude odkazovat, měl by
definovat muzejní instituce, jejich typy a povinnosti bez ohledu na zřizovatele a zapsání či
nezapsání sbírek v CES, pokud se ovšem stanou registrovanými muzei a galeriemi. To se neobejde
bez stanovení kvantitativních i kvalitativních kritérií pro jejich specifickou činnost. Teze nového
zákona byly v roce 2019 také předmětem jednání mezi AMG a RG ČR, jejichž představitelé dospěli
ke společnému stanovisku.
Problematika Definování profesních a etických standardů a zřízení Registru muzeí a galerií
a systému akreditace v ČR je úzce svázána s naplňováním Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na
léta 2015–2020. AMG opakovaně sama i prostřednictvím UZS ČR kontaktovala MK ČR v otázce
vyhodnocení tohoto dokumentu, resp. nabídla také spolupráci při zpracování strategických
materiálů pro další období. Členové Exekutivy AMG se Koncepci věnovali při jednáních s předsedou
Podvýboru pro kulturu PSP ČR Mgr. Martinem Baxou. V listopadu 2019 se Mgr. Irena Chovančíková
a PhDr. Zdeněk Kuchyňka zúčastnili zasedání tohoto Podvýboru, kde byla vedle dalších aktuálních
okruhů prodiskutována i tato problematika. Koncepčním materiálům v oblasti kultury, ať již
stávajícím nebo těm připravovaným, byla věnována pozornost rovněž na společném setkání
zástupců AMG s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a s místopředsedkyní OSPKOP PhDr.
Miroslavou Knoflíčkovou. Aktuálně řešeným otázkám oboru muzejnictví se pak věnovalo ve dnech
3.–4. prosince 2019 při příležitosti 100. výročí založení Svazu čs. muzeí uspořádané IX.
celorepublikové kolokvium na téma „Muzea v proměnách času: Ohlédnutí za historií a aktuálními
trendy v muzejnictví”. PhDr. Zdeněk Kuchyňka a PhDr. Luděk Beneš vypracovali souhrnný materiál
se zhodnocením jednotlivých bodů Koncepce, reflektující zároveň úkoly, které by měly být dle
názoru AMG zahrnuty do nového dokumentu pro léta 2021–2025. Tento podklad byl v průběhu
roku 2019 připomínkován a doplněn také Exekutivou AMG.

Muzejní statistika

Na zdokonalení systému statistického sledování oboru muzejnictví v ČR i s ohledem na
mezinárodní normy spolupracuje AMG s NIPOS. Zástupcem AMG na společných jednáních je PhDr.
František Šebek, který je zároveň vedoucím pracovní skupiny AMG pro muzejní statistiku. Společně
je řešena pravidelná aktualizace dotazníků V-Kult, komparace a zpracování získávaných dat,
vč. úpravy projektu Benchmarking muzeí. O podobě výkazu se v roce 2019 jednalo i s vedením
RG ČR. Jako problematické se stále jeví sčítání návštěvnosti muzejních institucí, které souvisí
s požadavky programu IROP. NIPOS poskytl AMG aktuální podobu dotazníků pro rok 2019 a 2020,
aby mohly být v předstihu rozeslány do muzeí a galerií. Změny za rok 2019 jsou minimální, ve
výkazu za rok 2020 však dochází k rozšíření sledovaných položek zejména v oblasti doprovodných
programů muzeí a galerií. Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu (muzeu
výtvarných umění) Kult (MK) 14–01 jsou vždy v aktualizované verzi pro daný rok publikovány na
webových stránkách AMG v sekci Statistika muzejnictví.
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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 jejím čele stojí Ing. Richard M. Sicha. Na jednáních Senátu AMG byla znovu
opakována výzva k zapojení se do její činnosti.
Hlavním úkolem AMG v oblasti digitalizace byla spolupráce na přípravě a realizaci Národní
platformy pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend. Na zasedáních odborného
panelu projektu ELVIS zastupuje AMG Ing. Richard M. Sicha. V roce 2019 se uskutečnilo několik
setkání, na nichž byl proveden rozbor jednotlivých etap a nastavení časového harmonogramu,
identifikace kritických bodů pro realizaci (IT bezpečnost, integrita, zkušební provoz, dostupnost
systému pro malá muzea, kompatibilita systémů a standardy, cloudové ukládání dat), došlo také
k určení pilotních institucí pro možné nasazení systému a jeho testování. Rovněž bylo projednáno
zadání veřejné zakázky na realizaci nového systému.

Krizový management

V rámci podpory aktivit vedoucích ke zvyšování úrovně ochrany sbírek probíhá spolupráce
s Českým komitétem Modrého štítu, který se pravidelně schází na Sekretariátu AMG. AMG na
jednáních ČKMŠ zastupuje výkonná ředitelka Anna Komárková, BBus (Hons), a Ing. Ivo Štěpánek
(Technické muzeum v Brně, předseda Komise konzervátorů-restaurátorů AMG). AMG je jedním ze
signatářů ČKMŠ a na základě Smlouvy o působení Českého komitétu Modrého štítu zastává funkci
jeho sekretariátu, neboť komitét nemá vlastní právní subjektivitu.
Každoročně jsou realizovány odborné semináře ČKMŠ na aktuální témata týkající se
ochrany sbírek a tolik potřebné prevence. Dne 5. února 2019 byl v prostorách Konferenčního sálu
Národního archivu v Praze na Chodovci uspořádán seminář na téma „K ochraně předmětů
filatelistického zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech", jehož lektorem se stal JUDr.
Ing. František Beneš, CSc., soudní znalec v oblasti filatelie a předseda Komise znalců Svazu
českých filatelistů.
Pro rok 2020 je v rámci ČKMŠ připravováno generální shromáždění Modrého štítu (Blue
Shield International), které proběhne v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve dnech
25.–27. listopadu 2020. Konference této mezinárodní organizace působící při UNESCO se koná vždy
jednou za tři roky a bude se věnovat tématům péče a ochrany kulturního dědictví v krizových
situacích. Jejím neopominutelným přínosem je možnost sdílení zkušeností mezi českými
a zahraničními pracovníky muzeí, galerií a dalších paměťových institucí.
Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR bylo v rámci ČKMŠ připraveno Kolečko první pomoci
a záchranných prací pro knihovní fondy. Spolu s Knihovnickou komisí AMG je řešena distribuce
materiálu do knihoven členských muzeí a galerií. Na základě poskytnuté licence ČKMŠ byla
vyrobena polská verze tohoto materiálu pro všechny paměťové instituce v Polsku (muzea a galerie,
knihovny, archivy, památkové objekty), kterou připravilo Muzeum krále Jana III. ve Wilanově.
Licencí ČKMŠ k vydání Kolečka první pomoci a záchranných prací disponuje pro slovenské muzejní
organizace také Zväz múzeí na Slovensku, zatím však nemá potřebné finanční prostředky pro tisk.
Ochranou muzejních sbírek a otázkami bezpečnostního managementu muzeí a galerií se
v rámci AMG zabývá Komise pro bezpečnost v muzeích AMG, jejímž předsedou je Ing. Martin
Mrázek (Technické muzeum v Brně).
AMG vyslovila zájem o výstupy projektu „Integrovaný systém řízení rizik v muzeích
a galeriích v České republice (TL03000361)", který předložil Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
spolu s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci III. veřejné
soutěže ÉTA TA ČR. Cílem projektu je identifikace možných rizik v provozu muzeí a galerií
a vymezení této problematiky v oblasti muzejnictví. Po vyhodnocení by měly být prvky řízení rizik
zaváděny do praxe jako prevence negativních jevů, kterým mohou být muzejní instituce v rámci
svého působení vystaveny.

Další aktivity AMG na poli koncepční činnosti

Do koncepčních aktivit AMG dále patří snaha o změnu právního postavení muzejních
institucí v rámci systému dalšího vzdělávání v ČR. AMG je v osobě své I. místopředsedkyně PhDr.
Jany Hutníkové zastoupena v pracovní skupině MK ČR a MŠMT ČR, která se zabývá přípravou
memoranda o meziresortní spolupráci mezi oběma ministerstvy. AMG v této souvislosti prosazuje,
aby v konečném znění dokumentu byla dostatečně zdůrazněna role muzeí a galerií ve vzdělávacím
procesu na školách všech stupňů i v oblasti celoživotního učení.
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3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2019

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. V roce 2019 pokračovaly aktivity AMG, přispívající k vytváření
pozitivního obrazu muzejních institucí směrem k návštěvníkům, zřizovatelům i podporovatelům. Na
všech svých komunikačních kanálech propaguje AMG Mezinárodní den muzeí, jehož roční témata
jsou prezentována mj. v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Národního zahájení
Festivalu muzejních nocí.
Patnáctým rokem pokračoval Festival muzejních nocí se slavnostním zahájením v Karlových
Varech. V roce 2019 probíhala celoroční informační kampaň Muzea a 20. století k 30. výročí
sametové revoluce. Ve Věstníku AMG byly pravidelně publikovány výzvy k zapojení se do všech
probíhajících nebo připravovaných projektů. Pokračovaly také práce na aktualizaci webu na adrese
http://www.cz-museums.cz určeného k propagaci a popularizaci oboru muzejnictví. Rozvoj Serveru
muzeí a galerií ČR, který obsahuje 8 tematicky zaměřených webových prezentací (AMG, Dění
v oboru, Kalendárium akcí a výstav, Adresář muzeí a galerií ČR, Gloria musaealis, Festival
muzejních nocí, Muzea a 20. století, Muzeum a změna), probíhá kontinuálně od roku 2007.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je od roku 2002 každoročně vyhlašována s hlavními
cíli 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. 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. Vyhlašovateli soutěže jsou MK ČR, AMG
a ČV ICOM. Ve třetím ročníku soutěže byl ustaven čestný výbor a na základě jeho 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 domuzea.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”.
Počátkem roku 2019 pokračovala Národní soutěž muzeí Gloria musaealis výjezdy komise
k přihlášeným projektům končícího XVII. ročníku a také přípravami na slavnostní vyhlášení jeho
výsledků – Cen Gloria musaealis za rok 2018. V souvislosti s pokračováním dalšího ročníku soutěže
od 1. ledna 2019 bylo vyhlašovateli podepsáno aktuální znění Soutěžního řádu a Jednací řádu
komise soutěže pro rok 2019. Do XVII. ročníku, jenž byl ukončen dne 28. února 2019, se přihlásilo
58 institucí s celkem 93 projekty (39 výstav, 43 publikací a 11 počinů). Závěrečné hodnocení
soutěžních projektů se uskutečnilo ve dnech 25.–26. března 2019 v Západočeském muzeu v Plzni.
Aktualizace trofeje Gloria musaealis pro ročník 2018 se po úmrtí její autorky Pavlíny Čepičkové
Šůsové ujal sochař MgA. Martin Gaja ve spolupráci s dílnami Technického muzea v Brně, kde se
každoročně ocenění odlévají. Nově byla uzavřena smlouva o mediálním partnerství ČT na předávání
Cen Gloria musaealis za rok 2018. ČT se stala hlavním mediálním partnerem akce. Propagační
kampaň se uskutečnila ve dnech 22. dubna až 9. května 2019 formou „prerollů” nasazených před
pořady v iVysílání ČT, přičemž výrobu cca 10–15 vteřinového spotu zajistila AMG. Byla podána
žádost o mediální partnerství s ČRo, který projevil zájem o pokračování spolupráce, navázané již
v roce 2015. Oboustranně ceněné partnerství pokračovalo jak v přípravě programu slavnostního
vyhlášení, tak i potvrzením mediálního partnerství Českého rozhlasu Dvojka. Dlouhodobá mediální
spolupráce také pokračovala s internetovým portálem a časopisem PROPAMÁTKY. Velmi cenné
a vážené partnerství a podporu soutěži nadále věnovaly Obecní dům, a. s., Národní muzeum,
Hlavní město Praha, Český rozhlas, AV Media, a. s., a Three Brothers Production. Záštitu akci
poskytla radní hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního
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ruchu MgA. Hana Třeštíková. Sice v menším rozsahu než v minulých ročnících, ale i nadále
spolupracovala na propagaci soutěže Česká centrála cestovního ruchu. Ve spolupráci s agenturou
CzechTourism byly připraveny soupisy všech oceněných projektů za období 2002–2018, které jsou
k dispozici na webových stránkách http://www.gloriamusaealis.cz a také na portálu Kudyznudy.cz,
kde byla spuštěna prezentace soutěže v sekci Kultura – Muzea a galerie. Speciální logo upozorňuje
návštěvníky na instituce, které v uplynulých ročnících získaly ocenění, u každého muzea se pak
objevuje soupis všech cen za dobu trvání soutěže.
V rámci jednání vyhlašovatelů soutěže byla řešena otázka možného přesunu slavnostního
vyhlášení výsledků soutěže v roce 2019 a v následujícím období do prostor rekonstruovaného
Národního muzea z důvodu symbolického završení soutěžního ročníku a možnosti bezplatného
nájmu. Po zhlédnutí prostor bylo vzhledem k nárůstu návštěvníků ceremoniálu zřejmé, že Pantheon
již nelze kvůli kapacitě využít a kromě toho přizpůsobení příp. dalších prostor bude vždy odvislé od
finanční náročnosti potřebného technického zabezpečení akce (postavení pódia, projekce,
zatemnění, ozvučení apod.), které součástí vybavení Národního muzea zatím není. Rozpočet
zřetelně ukázal, že realizace slavnostního vyhlášení by vyšla podstatně dráž než v Obecním domě,
kde je zajištění techniky, ale i její obsluhy obsaženo již v ceně pronájmu. V této souvislosti je třeba
ocenit přátelský a konstruktivní přístup vedení i zaměstnanců obou institucí.
Slavnostní vyhlášení výsledků XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se
uskutečnilo 16. května 2019 od 14 hodin ve Smetanově síni Obecního domu. Jako pokračování
programu na něj v prostorách Národního muzea navázala komentovaná prohlídka rekonstruované
historické budovy muzea, zakončená přátelským setkáním účastníků slavnostního vyhlášení.
Grafický layout XVII. ročníku, jehož autorkou byla Jana Hrachová Dolanská, byl inspirován
30. výročím sametové revoluce. Podobně jako v předchozích letech se ceremoniál nesl v duchu
divácky atraktivní koncepce, která zahrnuje ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce či
události. Na scéně bylo tentokrát připomenuto 30. výročí sametové revoluce. Za režie Igora
Krištofa v programu obstarala hudební doprovod část Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma,
zpěvačka Bára Basiková a pěvecký sbor Besharmonie, hlasem soutěže byl opět Jan Kačer,
slavnostní večer moderovali Václav Žmolík a Marie Retková.
Časový rozvrh slavnostního ceremoniálu v Obecním domě se podařilo dodržet, navzdory
tomu, že někteří z oceněných opět neakceptovali pokyny pořadatelů. Mezi účastníky mělo pozitivní
ohlas propojení slavnostního ceremoniálu s navazujícím setkáním v prostorách Národního muzea.
V rámci iVysílání ČT shlédlo upoutávku na vyhlášení výsledků XVII. ročníku celkem 12.200
uživatelů. Byly vytvořeny závěrečné hodnotící zprávy pro HMP a Českou televizi. Poděkování za
spolupráci bylo zasláno všem partnerům akce. Pro webové stránky ČT (sekce podpořených
projektů) bylo vyrobeno grafické poděkování za mediální partnerství předávání Cen Gloria
musaealis za rok 2018. Dále se ukázalo jako nutné vyvolat jednání s Národním muzeem kvůli
portálu do-muzea.cz a zde probíhající soutěži Muzeum roku (zlepšení propagace portálu, možná
změna pravidel soutěže včetně zrušení povinné registrace hlasujících, nový přitažlivější vizuál
a logo, širší zapojení muzeí i návštěvníků, vytvoření programů pro různé typy návštěvnických
skupin, spolupráce s ČT :D aj.). Na základě uskutečněných jednání bylo dohodnuto, že
předpokládané změny by byly velmi nákladné a s nejistým ohlasem. AMG bude proto hledat
efektivnější způsob návštěvnického zapojení a zpětné vazby prostřednictvím již existujících
možností, např. v prohloubení spolupráce s agenturou CzechTourism na portále Kudyznudy.cz.
Dne 30. září 2019 se v historické Cukrárně Obecního domu uskutečnilo přátelské setkání
čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria musaealis moderované PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou.
Nový ředitel České centrály cestovního ruchu Ing. Jan Herget, Ph.D., přijal nabídku na
členství v čestném výboru soutěže. AMG jej také oslovila s žádostí o uskutečnění společného
setkání, neboť obě instituce již dříve vyslovily potřebu domluvit konkrétní podobu spolupráce
a deklarovat oboustranný zájem na jejím pokračování uzavřením společného memoranda (jeho
návrh zaslala AMG zástupcům CzT v srpnu, znovu pak s připomenutím v září, resp. v říjnu 2019).
Spolupráce mezi AMG a CzT probíhá již od roku 2014 právě prostřednictvím Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis a portálu Kudyznudy.cz. AMG se ji také dlouhodobě snaží prohloubit zejména
v oblasti prezentace muzejních institucí v ČR jako atraktivních cílů turistů z domova i ze zahraničí.
AMG také podnikala kroky k obnovení jednání s mediálními partnery pro další ročník a zároveň
hledala další partnery pro spolupráci na realizaci soutěže. Zájem byl o uzavření memoranda
o spolupráci s ČT :D).
Do muzeí byly opakovaně rozesílány výzvy k účasti a včasnému přihlašování se do
aktuálního ročníku soutěže. Vyhlašovatelé se na svých setkáních zabývali aktualizací soutěžních
dokumentů pro ročník 2020, návrhy na nové členy čestného výboru a možností aktualizace
Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury.
O tuto aktualizaci AMG usiluje již delší dobu hlavně ve snaze vytvořit lepší podmínky pro celoroční
chod soutěže více odpovídající jejímu reálnému fungování i realizaci slavnostního ceremoniálu.
Předávání Cen Gloria musaealis za rok 2019 bylo naplánováno na úterý 19. května 2020.
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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 (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 soutěže: Mgr. Monika Benčová
Složení komise XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (1. ledna 2019 až
28. února 2020):
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 soutěže: Mgr. Monika Benčová
Výsledky XVII. ročníku soutěže:
Kategorie Muzejní výstava roku 2018
Cena Gloria musaealis – I. místo – Muzeum umění Olomouc (výstava „Rozlomená doba 1908–
1928“)
II. místo – Západočeské muzeum v Plzni (výstava „Kořeny“)
III. místo – Městská galerie Litomyšl (výstava „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“)
Zvláštní cena – Galerie výtvarného umění v Ostravě (výstava „Černá země? Mýtus a realita 1918–
1938“)
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Západočeská galerie v Plzni (výstava
„Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu“)
Kategorie Muzejní publikace roku 2018
Cena Gloria musaealis – I. místo – Muzeum romské kultury (publikace „Amendar: Pohled do světa
romských osobností“)
II. místo – Muzeum města Brna (publikace „Nový dům Brno 1928“)
III. místo – Jihomoravské muzeum ve Znojmě (publikace „Dědictví z oceli: Sbírka orientálních
a asijských zbraní a zbroje ve znojemském muzeu“)
Zvláštní cena – Muzeum Cheb (publikace „Květena Soosu a okolí“)
Kategorie Muzejní počin roku 2018
Cena Gloria musaealis – I. místo – Národní technické muzeum (projekt „Prezidentský vlak 2018“)
II. místo – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum
v Praze (projekt „Portheimka: Museum skla“)
III. místo – Správa KRNAP – Krkonošské muzeum (projekt „Rekonstrukce Památníku zapadlých
vlastenců v Pasekách nad Jizerou“)
Zvláštní cena – Muzeum umění a designu Benešov (projekt „Rekonstrukce výstavních prostor
muzea“)
Cena Českého výboru ICOM
Národní galerie v Praze (stálá expozice „1918–1938: První republika“)
Výsledky IV. ročníku soutěže Muzeum roku 2018:
Cena Muzeum roku 2018 – I. místo – Regionální muzeum Mělník – Hlavní budova muzea
II. místo – Městské muzeum Žamberk
III. místo – Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – Dům Mince
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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. Na festival a jeho Národní
zahájení, které navazují na Mezinárodní den muzeí, reagují média pozitivně. Festival má společné
logo, jež připojují muzea a galerie ke svým propagačním materiálům. O tom, kde se jednotlivé
Muzejní noci konají a jaký je zde pro návštěvníky připraven program, informují internetové stránky
na adrese http://www.muzejninoc.cz. Festival muzejních nocí je důležitou součástí nejen
propagace jednotlivých organizací, ale úspěšně přispívá i k celorepublikové popularizaci oboru
muzejnictví a vytváření jeho pozitivního obrazu v očích široké veřejnosti.
Ve dnech 17. května až 8. června 2019 se uskutečnil jubilejní XV. ročník Festivalu
muzejních nocí, do kterého se přihlásilo 517 institucí ze 158 měst. Národní zahájení se uskutečnilo
v Muzeu Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, v pátek 17. května 2019. Nad akcí převzaly
záštitu hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně AK ČR Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
a primátorka Statutárního města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA. Webové stránky
byly v průběhu kampaně pravidelně aktualizovány a byly již připraveny pro XVI. ročník akce
v roce 2020. Řadu Muzejních nocí tradičně uzavřela Pražská muzejní noc. Dne 5. června 2019
proběhla v Historické budově Národního muzea tisková konference k jejímu XI. ročníku, samotná
akce se pak uskutečnila v sobotu 8. června 2019. Byly vydávány tiskové zprávy k propagaci
projektu, o kterém informovaly celorepublikové deníky, ČT i ČRo. O akci referoval podrobně článek
ve Věstníku AMG č. 3/2019. Statistiky jednotlivých ročníků, další informace a materiály jsou
k dispozici na webových stránkách http://www.muzejninoc.cz.
V roce 2019 začaly probíhat přípravy XVI. ročníku Festivalu muzejních nocí, jehož Národní
zahájení se bude konat dne 15. května 2020 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. V této
věci se uskutečnilo několik jednání zástupců AMG, Jihočeského kraje, Statutárního města České
Budějovice a Jihočeského muzea. Záštitu nad akcí převzali hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana
Stráská a primátor Statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda. Žádost o záštitu byla
zaslána také AK ČR, která je partnerem akce již od roku 2007.

Muzea a 20. století

Od roku 2005 pořádá AMG celoroční informační kampaně, které jsou zaměřeny na akce
v oblasti muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, přednášky, komponované pořady,
living history, kulturní programy apod.) se speciálně zvýrazněným tématem z historie 20. století.
Podstatou projektu je vzájemné provázání akcí, které k této příležitosti muzea a galerie v ČR
pořádají a také posílení jejich sbírkotvorné činnosti v oblasti dokumentace každodennosti.
Po celý rok 2019 probíhala kampaň Muzea a 20. století na téma „Muzea a rok 1989: 30 let
od sametové revoluce”, do které se zapojilo na 60 institucí s více než 70 projekty. Příběhy roku
1989 představily muzea a galerie nejčastěji výstavami autentických fotografií a filmových záběrů,
doplněných informacemi z dobového tisku. Jako doprovodné programy pořádaly koncerty,
přednášky a diskuze s pamětníky, historiky či ekonomy. Připomínaly si také každodenní život
v době normalizace. Zajímavým způsobem prezentace bylo předčítání textů z knih zakázaných
autorů nebo připomenutí příhraniční spolupráce disidentů ze zemí bývalého Východního bloku.
Některé instituce se primárně zaměřily na tu část populace, která zná předlistopadovou éru již
pouze zprostředkovaně. Ve spolupráci s místními školami tak například ukázaly pohled žáků na
přelomové události formou záznamu vzpomínek jejich rodičů a prarodičů.
Přihlášky do kampaně v roce 2019 bylo možné zasílat online, neboť její stránky na adrese
http://www.muzea20stoleti.cz byly průběžně aktualizovány. Tisková zpráva projektu byla zaslána
do všech celostátních a regionálních médií. O akci referoval podrobně článek ve Věstníku AMG
č. 6/2019.
V roce 2020 se kampaň Muzea a 20. století zaměří na téma „1920–1970–1990: Střetávání
totalit s demokracií”. Muzejní instituce by měly reflektovat výročí spojená se vznikem první ústavy
ČSR jako nově vzniklého státu, nástup normalizace a první svobodné volby po pádu
komunistického režimu.

Internetové publikování AMG

Server muzeí a galerií ČR na http://www.cz-museums.cz je efektivním komunikačním
nástrojem oboru muzejnictví i AMG. Výstavba systému a jeho prezentací stále pokračuje. Portál
obsahuje 8 samostatných webových prezentací – AMG (základní informace o AMG), Dění v oboru
(informace týkající se oboru muzejnictví, právní předpisy, kontakty na české i zahraniční
organizace, seznam specializovaných metodických center MK ČR, Muzejní aktuality, Volná místa,
nabídka výstav a stáží, publikace muzeí atd.), Adresář muzeí a galerií ČR (cca 2.000 záznamů,
geografické členění, provázanost na Kalendárium akcí a výstav), Kalendárium akcí a výstav
(průběžně aktualizovaný přehled událostí pořádaných muzei a galeriemi v ČR – přednášky,
konference, semináře, exkurze, komentované prohlídky, kursy, workshopy, výstavy a další aktivity
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zaměřené na laickou či odbornou veřejnost), Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, Muzea
a 20. století, Muzeum a změna (webová prezentace mezinárodní muzeologické konference). Na
webu jsou publikována všechna čísla Věstníku AMG. V Kalendáriu akcí a výstav jsou k dispozici
Přehledy konaných výstav. V sekci Dění v oboru jsou mj. k nahlédnutí informace o kulturních
akcích, které sice nepořádají muzea a galerie, ale týkají se muzejnictví či příbuzných oborů.
V roce 2019 byly na Serveru muzeí a galerií ČR publikovány oborové databáze (Adresář
muzeí a galerií ČR, Kalendárium akcí a výstav) a další aktuální informace z muzejnictví. Byla
zajištěna dostupnost stránek z odborných i všeobecných portálů ve smyslu poskytování informací
o dění v oboru laické i odborné veřejnosti. Dlouhodobým cílem AMG je více zapojit muzejní
instituce do pravidelné aktualizace dat, ať už se týkají základních informací v Adresáři muzeí
a galerií ČR nebo prezentace Kalendárium akcí a výstav.
Ve vztahu k propagaci a popularizaci oboru jsou kromě Serveru muzeí a galerií ČR
využívány další nástroje internetové komunikace: 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 k dispozici Newsletter AMG. Kalendárium akcí a výstav
(Kalendárium akcí nově rozšířené o prezentaci výstav) uzavře množinu podpůrných aktivit, které
AMG nabízí prostřednictvím Serveru muzeí a galerií ČR. V sekci budou nově shromaždovány
a prezentovány výstavy, a to v podobném rozsahu, který je dnes pravidelně publikován jako
příloha 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.
Server muzeí a galerií ČR 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 webu byl publikován ve Věstníku AMG
č. 4/2019.
V roce 2019 pokračovala průběžná optimalizace systému. Dotazníky k aktualizaci údajů
v Adresáři muzeí a galerií ČR a v Kalendáriu akcí a výstav jsou ke stažení na webových stránkách.
K aktualizaci oborových databází vyzývá AMG opakovaně v každém kalendářním roce. Návštěvnost
webu se každoročně zvyšuje nejen v souvislosti s popularitou Festivalu muzejních nocí, Adresáře
muzeí a galerií ČR a Kalendária akcí a výstav. Se stále větším obsahem přístupným na internetu,
s rostoucím počtem připojených osob, serverů atd. hraje bezpečnost dat zásadní úlohu. Proto byly
v roce 2019 v rámci Serveru muzeí a galerií ČR učiněny opatření pro tzv. šifrovanou komunikaci
(pomocí přenosového protokolu HTTPS), která chrání rozsáhlý systém webových stránek, ale
i samotné uživatele před útoky nežádoucích subjektů.
Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2019:
Rok 2019

Unikátní
návštěvy

Počet
návštěv

Počet
prohlížených
stránek

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

8.178
7.641
8.547
8.424
13.722
7.637
16.987
6.774
5.960
6.097
7.585
9.488
107.040

14.656
13.397
14.950
15.038
22.014
12.474
24.602
12.501
11.348
11.366
13.584
17.842
183.772

49.764
45.721
46.477
46.798
81.171
39.331
74.029
49.495
56.900
53.585
68.983
44.245
656.499

Veletrh Památky – Muzea – Řemesla 2019

Hity
(počet kliků na
jakýkoliv odkaz na
stránkách AMG)
348.853
302.842
371.854
388.905
614.003
301.534
293.050
363.554
322.758
304.942
324.807
225.544
4.162.646

Počet přenesených
bajtů
28.19 GB
22.26 GB
28.76 GB
29.31 GB
47.27 GB
22.54 GB
32.54 GB
21.59 GB
21.61 GB
20.87 GB
23.61 GB
17.36 GB
315.91 GB

AMG se opět stala partnerem veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA, který se na
pražském Výstavišti uskutečnil v souběhu s veletrhem cestovního ruchu HOLIDAY WORLD ve dnech
21.–24. února 2019. V roce 2019 spolupracovala s novým pořadatelem veletrhu, společností ABF,
a. s., na přípravě dalšího ročníku v roce 2020. Anna Komárková, BBus (Hons), se stala zástupcem
AMG ve veletržním výboru a účastnila se jeho pravidelných setkání.
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Věstník AMG

Redakční rada Věstníku AMG pracovala ve složení: PhDr. Jana Hutníková (předsedkyně
redakční rady, Muzeum Českého lesa v Tachově); PhDr. Luděk Beneš (Komise muzejních historiků
AMG, čestný člen AMG), Ing. Milena Burdychová (komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
čestná členka AMG), PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur; individuální členka AMG), PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské
muzeum), Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková (Muzeum T. G. M. Rakovník), Mgr. Zdeněk
Freisleben (Památník národního písemnictví), Mgr. Hana Garncarzová (individuální členka AMG),
Anna Komárková, BBus (Hons) (AMG), PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy). Redakci časopisu tvoří a o jeho grafickou podobu se starají Mgr. Monika Benčová a Anna
Komárková, BBus (Hons).
Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je registrován MK ČR, reg.
č. E 8331, ISSN 1213-2152 (pro tištěnou verzi), ISSN 2464-7837 (pro elektronickou verzi).
Časopis vydává AMG 6 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, na MK ČR 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. Součástí každého čísla je Kalendárium výstav. Přehled
výstav připravovaných v členských muzeích a galeriích AMG pro dané období je zveřejňován na
Serveru muzeí a galerií ČR pod záložkou Kalendárium akcí a výstav a obsahuje mj. i přehled nově
otevřených stálých expozic.
Časopis jako důležitá informační platforma AMG i celého oboru muzejnictví v ČR vychází od
září 1991. Věstník AMG původně financovalo pardubické muzeum a Moravské zemské muzeum,
záhy jej 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, resp.
Newsletter AMG. Časopis se postupně obsahově rozrůstal a měnil. Věstník AMG již dávno není jen
periodikem AMG, ale vycházejí v něm příspěvky představující výsledky činnosti jednotlivých muzeí
a galerií, které jsou nejen propagací konkrétní instituce ale také inspirací pro ostatní. Časopis
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.
V roce 2019 vyšlo 6 čísel Věstníku AMG (celkový rozsah 264 stran, náklad 1 000 výtisků
á číslo), vč. Rejstříku za rok 2018 a Rejstříku za rok 2019. Každé číslo bylo tematicky zaměřeno.
Ročník 2019 byl věnován těmto okruhům: 1. Muzea a muzeologie, 2. Muzejní knihovny, 3. Gloria
musaealis 2018, 4. Problematika malých muzeí, 5. Kurátorství a nové přístupy, 6. Muzea
v proměnách času.
Věstník 1/2019
+ rejstřík 2018
Věstník 2/2019
Věstník 3/2019
Věstník 4/2019
Věstník 5/2019
Věstník 6/2019
+ rejstřík 2019

náklad
1000 ks

detaily
A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze

termín
únor

1000
1000
1000
1000
1000

A4,
A4,
A4,
A4,
A4,

duben
červen
srpen
říjen
prosinec

ks
ks
ks
ks
ks

V1,
V1,
V1,
V1,
V1,

plnobarevná
plnobarevná
plnobarevná
plnobarevná
plnobarevná

verze/elektronická
verze/elektronická
verze/elektronická
verze/elektronická
verze/elektronická

verze
verze
verze
verze
verze

4. Legislativní aktivity AMG v roce 2019

počet stran
44 s.
44
44
44
44
44

s.
s.
s.
s.
s.

Oblast legislativy byla svěřena členu Exekutivy AMG PhDr. Zdeňku Kuchyňkovi. V rámci
AMG působí zároveň pracovní skupina pro legislativu, jejímiž členy jsou: PhDr. Zdeněk Kuchyňka,
Mgr. Irena Chovančíková, Ing. Richard M. Sicha, Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Luděk
Beneš, PhDr. František Frýda, PhDr. František Šebek, Mgr. Miroslava Šmolíková a PhDr. Zdeněk
Zahradník. Významným přínosem v oblasti legislativy je členství AMG v Unii zaměstnavatelských
svazů ČR, jejímž prostřednictvím je využívána možnost připomínkovat návrhy nových,
či novelizovaných právních předpisů. Velmi prospěšná je spolupráce s Komisí Rady AK ČR pro
kulturu a památkovou péči a Legislativní a právní sekcí Svazu měst a obcí ČR. V roce 2019
pokračovala také spolupráce s Odborem bezpečnostní politiky MV ČR při přípravě tzv. zbraňové
legislativy.
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Příprava nového zákona o muzeích

Prioritou legislativních aktivit AMG v roce 2019 se stala příprava nového zákona, který by
řešil komplexně jednotlivé činnosti muzeí a galerií, nepodchycené v současné době žádnými jinými
právními předpisy, vč. systému jejich registrace a akreditace. Pod vedením náměstka ministra
kultury Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., se na MK ČR uskutečnila tři jednání zástupců odborné
veřejnosti k návrhu nové muzejní legislativy. Přítomní se shodli na základních východiscích přípravy
nové normy: 1) Změnou právního prostředí v muzejnictví nesmí dojít k ohrožení současné úrovně
ochrany sbírek muzejní povahy dle zákona č. 122/2000 Sb.; 2) Kvalitní zákon nelze vytvořit do
konce roku 2019; 3) K jednotlivým krokům by se měla vyjadřovat mj. Oborová rada muzeí, která
by se stala poradním orgánem ministra kultury pro koncepční otázky v oblasti muzejnictví.
Návrh nové právní úpravy doplňující zákon o sbírkách muzejní povahy bude vycházet také
z Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve
společnosti, které bylo přijato na 38. Generální konferenci UNESCO v roce 2015. Jako podklad pro
jednání pracovní skupiny MK ČR dne 21. května 2019 připravila RG ČR a ČV ICOM materiál
vycházející z tohoto Doporučení. Zástupci AMG jej poté doplnili v těch pasážích, jež byly obsaženy
v tezích AMG zpracovaných již v listopadu 2018 a v tomto návrhu se neobjevily. V souvislosti
s přípravou zákona se Exekutiva AMG zabývala také složením Oborové rady muzeí. Vzhledem
k rezignaci ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., ale k vytvoření tohoto poradního
orgánu zatím nedošlo.
V zájmu dosažení společného konsensu se dne 11. září 2019 sešli zástupci AMG s vedením
RG ČR. Obě strany se shodly na základních bodech, o nichž by bylo vhodné v souvislosti se
vznikem nové muzejní legislativy jednat. Především se podařilo dosáhnout shody v tom, že
registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR bude jednostupňová, přičemž nejnižší akreditovanou
úrovní se stane registrované muzeum, resp. registrovaná galerie. Podmínkou pro registraci by pak
neměl být zápis sbírky do CES. AMG na základě tohoto jednání upravila dokument s názvem
„Zákon o muzeích: Souhrn stávajícího stavu, návrhů obsahu a řešení některých jeho částí”, který
byl zaslán jako podklad pro zasedání pracovní skupiny náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava
Ourody, Ph.D., jež se uskutečnilo dne 5. prosince 2019. Zástupci Legislativně-právního odboru
MK ČR v rámci jednání upozornili na některé body materiálu, které vidí jako problematické,
a doporučili, aby detaily registrace a akreditace nebyly řešeny přímo v zákoně, ale spíše pomocí
prováděcí vyhlášky, příp. metodickým pokynem. PhDr. Luděk Beneš se nabídl, že detailněji
rozpracuje oblasti muzejních činností, které nejsou dosud legislativně podchyceny. Tento materiál
zpracoval na další jednání pracovní skupiny MK ČR, které se konalo dne 30. ledna 2020.
Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Zdeněk Kuchyňka představili dne 20. února 2019 na
jednání Komise Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči v Jablonci nad Nisou výsledky
dosavadního jednání o nové muzejní legislativě. Komise schválila usnesení, že vznik zákona
o muzeích podpoří, přičemž od počátku jeho přípravy bude požadovat, aby byl v pracovní skupině
MK ČR přítomen také její zástupce.
Dne 11. prosince 2019 se uskutečnilo setkání Exekutivy AMG s ministrem kultury PhDr.
Lubomírem Zaorálkem. Na programu jednání byla aktuální muzejní legislativa (problematika
účtování o sbírkách, příprava nového zákona o muzeích, registrace a akreditace, GDPR a metodická
pomoc MK ČR, nová zbraňová legislativa a výjimka pro muzejní sbírky), edukační činnost muzeí
a možnosti dalšího vzdělávání muzejních pracovníků, úprava stávajících dotačních titulů MK ČR,
a také odměňování zaměstnanců v kultuře. AMG znovu zopakovala svoji nabídku spolupráce na
vyhodnocení koncepčních materiálů MK ČR i jejich přípravě pro další období, resp. širší zapojení
svých zástupců do poradních orgánů a pracovních skupin ministerstva.

Zbraně v muzeích a příprava nové zbraňové legislativy

Exekutiva AMG se zabývala připravovanými předpisy v oblasti tzv. zbraňové legislativy.
Jedná se o zákon o zbraních, zákon o munici, zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní
bezpečnosti (nadstavbový zákon), a o zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím nového zákona o zbraních (změnový zákon). Na jednáních v rámci dané problematiky
zastupuje AMG její II. místopředseda Ing. Richard M. Sicha. Dne 2. ledna 2019 byly zaslány
připomínky AMG zástupcům Odboru bezpečnostní politiky MV ČR, v nichž byl znovu zopakován
požadavek, aby do § 2, písm. h) nového zákona o zbraních byla uvedena poznámka s odkazem na
zákon č. 122/2000 Sb., zaručující výjimku pro muzea a zbraně v jejich sbírkových fondech. Nová
legislativa v některých případech ovlivňuje vnitřní pořádek a bezpečnost ČR. Připomínky ke všem
čtyřem zákonným normám bylo možné uplatnit v rámci pracovní skupiny MV ČR do 5. srpna 2019,
v září 2019 pak byly předloženy do meziresortního připomínkového řízení. Dle posledních informací
AMG v nich výjimka pro zbraně uchovávané v muzeích, která mají sbírky zapsané v CES, zůstala.
Ve Věstníku AMG č. 1/2019 byl publikován článek Ing. Richarda M. Sichy k dané problematice
s názvem „Muzea a novela zákona o zbraních”.
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Problematika GDPR v oboru muzejnictví

Parlament ČR v první čtvrtině roku 2019 projednával a schválil vládní návrh nové právní
normy o zpracování osobních údajů. Zákon č. 110/2019 Sb., platný od 24. dubna 2019, nijak
zásadně nesnížil obávaný dopad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2019, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, na národní legislativu, resp. na činnost muzejních institucí v České republice,
jak již na tuto skutečnost dříve AMG upozorňovala. Výjimka pro muzea a galerie dle zákona
č. 122/2000 Sb., v tomto zákonném předpisu bohužel obsažena není.

Nákup sbírkových předmětů a účtování o sbírkách muzejní povahy

K jednotlivým ustanovením novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. vydalo Ministerstvo financí ČR
vysvětlení č. 13/2018, 14/2018, 15/2018, o oceňování darů do sbírek muzejní povahy, které je
k dispozici na http://www.mfcr.cz. Podle nich se dary, u nichž není známa pořizovací hodnota,
oceňují reprodukční cenou. I když dle právního řádu ČR mohou zákony a další související předpisy
vykládat pouze soudy a ze strany MF ČR se tedy jedná o doporučení, které není obecně platnou
právní normou, někteří zřizovatelé muzeí a galerií tento postup nařídili svým příspěvkovým
organizacím. AMG však 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. Dne
12. listopadu 2019 o této problematice informovali zástupci AMG Podvýbor pro kulturu PSP ČR.
Jeho předseda Mgr. Martin Baxa si od AMG vyžádal doplňující vyjádření, jež zpracoval PhDr.
Zdeněk Kuchyňka. Materiál byl zaslán MK ČR, UZS ČR a stal se také podkladem k připomínkování
návrhu věcného záměru nového zákona o účetnictví. Do stanoviska AMG byly zapracovány
i podněty členů Senátu AMG. Mgr. Martin Baxa podal ve věci oceňování muzejních sbírek písemnou
interpelaci na ministra kultury. Ve své odpovědi ze dne 20. prosince 2019 odkázal PhDr. Lubomír
Zaorálek na výše uvedená vysvětlení MF ČR. Dále bez bližšího vysvětlení uvedl, že názor AMG, aby
se o sbírkách muzejní povahy neúčtovalo, by byl vzhledem k nálezu NKÚ, názoru MF ČR a dalším
skutečnostem v praxi velmi obtížně realizovatelný. V případě možnosti předložení připomínek
k novému zákonu o účetnictví je nicméně MK ČR připraveno k odborné debatě o adekvátním
způsobu účtování v muzeích a galeriích.

Program na podporu činnosti muzeí a galerií

Dne 13. května 2019 se na MK ČR uskutečnilo setkání pracovní skupiny při PT RHSD pro
kulturní otázky k vytvoření návrhu nového Programu státní podpory muzeí a galerií, který by byl
obdobou Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých
sborů. Náměstek ministra kultury Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., potvrdil na dotaz sociálních
partnerů, že MK ČR počítá se všemi změnami svých dotačních programů ve smyslu dohody ze
dne 19. října 2018. Slíbil projednat připomínky UZS ČR, jež by měly usnadnit přístup muzeí
a galerií k Programu na podporu projektů zaměřených na poskytovávání standardizovaných
veřejných služeb muzeí a galerií a Programu na podporu expozičních a výstavních projektů.
Následně se však bohužel ukázalo, že při vypsání nových výzev pro rok 2020 tyto bariéry zatím
odstraněny nebyly.

Další aktivity AMG v legislativní oblasti

V průběhu roku 2019 se Exekutiva AMG zabývala připomínkováním i dalších právních
předpisů, např. nového zákona o ochraně památkového fondu. Stanovisko AMG bylo Památkovou
inspekcí MK ČR zamítnuto jako neopodstatněné, nicméně zavržen byl nakonec i celý návrh tohoto
nového právního předpisu.
Prostřednictvím svého zástupce v České komisi pro UNESCO PhDr. Pavla Cipriana podpořila
AMG výhrady vůči chystanému stavebnímu zákonu, který by výrazně omezil, ne-li zrušil ochranu
památek v ČR.
Exekutiva AMG podpořila také stanovisko Komise restaurátorů-konzervátorů AMG ohledně
používání dusíku k ochraně sbírkových fondů (metoda řízené anoxické atmosféry) v návaznosti na
platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání (září 2019). Legislativní a procedurální omezení novelizované
směrnice EU mají významný dopad i v oblasti péče o kulturní dědictví před biologickými škůdci.
AMG spolu s Komisí restaurátorů-konzervátorů AMG a ve spolupráci dalšími subjekty bude usilovat
o potřebnou změnu, resp. výjimku pro muzejní instituce. Podrobně byla tato problematika popsána
ve Věstníku AMG č. 6/2019.

12

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků
v roce 2019

Neméně důležitou složkou činnosti AMG jsou její vzdělávací aktivity. Vedle pravidelné
podpory Komisí AMG při pořádání seminářů a konferencí, jež přispívají mj. k profesnímu rozvoji
pracovníků nejen členských muzeí a galerií AMG, je třeba uvést především Školu muzejní
propedeutiky, o níž je velký zájem nejen mezi muzejníky již 18 let.
Kursy ŠMP zahájila AMG s finanční podporou Nadace OSF a MK ČR v roce 2002. Absolventi
ŠMP získávají základní orientaci v otázkách vývoje a specifického poslání muzejních institucích,
sbírkotvorné a prezentační činnosti, odborné správy sbírek a jejich ochrany, a také v oblasti
managementu
v
kontextu
současných
trendů
evropského
muzejnictví.
Na
takto
koncipovaný základní kurs ŠMP navázala v roce 2006 speciální nástavba věnovaná Muzejnímu
výstavnictví. Ta je určena pro zaměstnance muzeí a galerií, kteří se podílejí na prezentaci sbírek
muzejní povahy, nebo tyto aktivity posuzují z pozice svých vedoucích rolí. Za dobu trvání ŠMP
prošlo touto formou odborného školení přes 1.200 frekventantů, pracovníků muzejních i dalších
paměťových institucí, a také zástupců zřizovatelů. Vedoucím ŠMP je od jejího vzniku PhDr.
František Šebek (čestný člen AMG). Byl dokončen XVII. běh základního kursu ŠMP ve školním roce
2018/2019 (dvě paralelní třídy A a B). V červnu, resp. v září 2019 proběhly závěrečné zkoušky
frekventantů kursu, jež absolvovalo 23 z celkového počtu 38 posluchačů. Nástavbový kurs nebyl ve
školním roce 2018/2019 otevřen, avšak v září 2019 dokončily předchozí VII. běh dvě studentky. Ve
školním roce 2019/2020 byla otevřena jedna třída XVIII. běhu základního kursu ŠMP, do níž bylo
přijato 47 frekventantů, a také jedna třída VIII. běhu nástavbového kursu, jíž navštěvuje 22
frekventantů. Frekventanti nástavbového kursu ŠMP se zúčastnili ve dnech 21.–22. listopadu 2019
povinné exkurze po muzeích a galeriích na území kraje Plzeňského (Pivovarské muzeum,
Západočeské muzeum v Plzni, vč. poboček Muzeum loutek a Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze) a Středočeského (Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Tremšínem, Sládečkovo
vlastivědné muzeum v Kladně – Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích). Výuka probíhala
v přednáškovém sále Národního technického muzea a organizačně ji zajišťoval Sekretariát AMG.
Všichni zájemci mají k dispozici texty základního a nástavbového kursu ŠMP. Skripta jsou dostupná
nejen pro studenty Školy muzejní propedeutiky. O tuto publikaci je trvalý zájem i mezi muzejníky
ze Slovenska a jako studijní materiál ji používají např. studenti oboru Muzeologie na Masarykově
univerzitě či ARTS Managementu na VŠE. Postupně je zpracováván archiv ŠMP (elektronická
i fyzická inventarizace závěrečných prací absolventů, resp. dalších podkladů souvisejících
s fungováním kursů), v roce 2019 pokračovalo také zpracování knižního fondu na Sekretariátu AMG
nejen pro potřeby studentů ŠMP. O kursech byl publikován souhrnný článek ve Věstníku AMG
č. 1/2019, o exkurzi studentů nástavby pak vyšla zpráva ve Věstníku AMG č. 6/2019.
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 Základy muzejní pedagogiky byly zahájeny v roce 2012. AMG dlouhodobě spolupracuje také
s Technickým muzeem v Brně na Kursech preventivní konzervace, které pořádá Metodické centrum
konzervace při TMB.
Komise AMG realizovaly v roce 2019 plánované projekty, kterými byly zejména odborné
konference, diskusní fóra a semináře zaměřené na vzdělávání svých členů, příp. dalších zájemců
o danou oborovou problematiku. Semináře Komisí AMG jsou pořádány každý rok. Komise si vybírají
lokality a spolupracující instituce, které souzní s jejich základním vymezením a posláním. Díky
pořádání seminářů se na odborných setkáních potkávají kolegové z celé České republiky a diskutují
aktuální problémy, které se týkají specifik příslušných oborů, ale také obecná témata dotýkající se
jejich každodenní muzejní práce. Díky seminářům jsou navazovány nové kontakty a spolupráce,
udržuje se také aktivní kontakt se slovenskými kolegy. Zprávy ze seminářů a informace
s programem jsou k dispozici na webových stránkách AMG, pozvánky jsou rozesílány do muzeí
a galerií jak prostřednictvím elektronického Bulletinu AMG, tak i poštou, jsou publikovány v průběhu
roku na stránkách Věstníku AMG, a také jsou distribuovány předsedy jednotlivých Komisí AMG dle
adresářů komisí a jejich spolupracovníků. Každá Komise AMG předkládá závěrečné vyúčtování semináře
spolu s fotografiemi, prezenčními listinami a dalšími materiály k pořádaným seminářům a zprávu
o činnosti Komise AMG v příslušném kalendářním roce. V roce 2019 proběhla opět podrobná revize
stavu členské základny jednotlivých Komisí AMG.
Jako další formu vzdělávání pořádá AMG pravidelně jedno- až třídenních semináře,
konference a kolokvia na aktuální témata českého muzejnictví, v rámci nichž jsou nejen její
členové seznamováni s děním v oboru na poli legislativy, digitalizace, muzejní pedagogiky atd.
V roce 2019 proběhla řada seminářů, konferencí a kolokvií, věnovaných profesionalizaci muzejních
pracovníků a jejich dalšímu vzdělávaní, jež uspořádala AMG nebo se na jejich přípravě, či
organizaci spolupodílela:
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Přednáška Českého komitétu Modrého štítu na téma „K ochraně předmětů filatelistického
zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech“ (25. února 2019, Praha). Zpráva
o přednášce byla publikována ve Věstníku AMG č. 2/2019.
Seminář Komise pro bezpečnost v muzeích AMG na téma „Stabilní hasicí zařízení a požární
ochrana v kulturních institucích” (20. června 2019, Brno). Workshop byl tematicky dalším
dílem ze série seminářů „Ochrana a bezpečnost paměťových institucí“, jehož hlavními
tématy jsou preventivní opatření, prostorová, předmětová a požární ochrana. Zpráva ze
semináře byla publikována ve Věstníku AMG č. 5/2019.
Jarní seminář Etnografické komise AMG (2.–3. dubna 2019, Přerov). Zpráva ze semináře
byla publikována ve Věstníku AMG č. 4/2019.
Podzimní seminář Etnografické komise AMG (15.–16. října 2019, Praha). Zpráva ze
semináře byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2019.
Plenární zasedání Muzeologické komise AMG (27. května 2019, Brno). Zpráva ze setkání
byla publikována ve Věstníku AMG č. 4/2019.
Kolokvium Komise pro muzejní pedagogiku a PR AMG na téma „Aktuální trendy v muzejní
prezentaci a edukaci III” s podtitulem „Neobyčejné možnosti neformálního vzdělávání“
(3.–4. června 2019, Plzeň). O spektru činnosti pedagogické komise byla publikována
zpráva ve Věstníku AMG č. 5/2019.
Seminář pracovní skupiny Komise pro muzejní pedagogiku a PR AMG zaměřené na
spolupráci mezi muzei a školami na téma „Muzeum škole / Škola muzeu IV” (18. března
2019, Praha). Zpráva ze semináře byla publikována ve Věstníku AMG č. 4/2019.
Seminář pracovní skupiny Komise pro muzejní pedagogiku a PR AMG zaměřené na
spolupráci mezi muzei a školami na téma „Muzeum škole / Škola muzeu V” (23. září 2019,
Praha). Zpráva ze semináře byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2019.
47. seminář Oborové komise muzejních archeologů AMG na téma „Ochrana a uchování
sbírek v muzeích a památkových institucích“ (29.–31. května 2019, Staré Město
u Uherského Hradiště). Zpráva ze semináře byla publikována ve Věstníku AMG č. 4/2019.
Seminář Botanické komise AMG (20.–25. května 2019, Frýdek-Místek).
43. seminář Komise knihovníků AMG věnovaný tématům: I. Budování sbírek a trvalé
uchování tradičních knižních dokumentů; II. Postavení knihovníků a jejich vzdělávání;
III. Digitální gramotnost a edukace v knihovnách muzeí a galerií (3.–5. září 2019, Opava).
Muzejním knihovnám bylo věnováno tematické číslo Věstníku AMG č. 2/2019.
Seminář Geologické komise AMG (27.–31. května 2019, Spišská Nová Ves).
28. konference konzervátorů-restaurátorů AMG (10.–12. září 2019, Rožnov pod
Radhoštěm). Zpráva ze semináře byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2019.
Společný seminář Zoologické komise AMG a zástupců ochrany přírody (11.–13. září 2019,
Olomouc a Horka nad Moravou). Zpráva ze semináře byla publikována ve Věstníku AMG
č. 6/2019.
28. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských muzejníků na téma „Cesty
spolupráce muzeí a cestovního ruchu : Autentické nebo povrchní?“ (22.–24. září 2019, Bad
Ischl). Zpráva ze semináře byla publikována ve Věstníku AMG č. 5/2019.
Seminář Komise muzejních historiků AMG na téma „Aktuální trendy v muzejních výstavách
s historickou tematikou“ (9. dubna 2019, Písek). Zpráva ze semináře byla publikována ve
Věstníku AMG č. 4/2019.
Seminář Komise regionálních historiků Moravy a Slezska AMG věnovaný tématům:
I. Literární a písemné pozůstalosti, pozůstalosti osobností v muzejních sbírkách, jejich
evidence, využití a úskalí práce s nimi, spolupráce s archivy; II. Nový památkový zákon,
památky a památkové objekty ve správě muzeí, památky a sbírky v církevním majetku
a spolupráce muzeí s církevními subjekty; III. Opomíjené oblasti dokumentace v muzejních
sbírkách Moravy a Slezska (9.–10. října 2019, Prostějov). Zpráva ze semináře byla
publikována ve Věstníku AMG č. 6/2019.
Podzimní determinační seminář Botanické komise AMG (27.–28. listopadu 2019, Brno).
IX. celorepublikové kolokvium pořádané u příležitosti 100. výročí založení Svazu
československých muzeí na téma „Muzea v proměnách času : Ohlédnutí za historií
a aktuálními trendy v muzejnictví" (3.–4. prosince 2019, Praha). Zpráva z kolokvia byla
publikována ve Věstníku AMG č. 6/2019.
Muzeologický seminář na téma „Muzeum a etika” (27.–28. listopadu 2019, Hodonín).

Ve dnech 22.–24. září 2019 se v Městském muzeum v Bad Ischlu uskutečnilo 28. setkání
českých, saských, bavorských a hornorakouských muzejníků na téma „Cesty spolupráce muzeí
a cestovního ruchu“ s podtitulem „Autentické nebo povrchní?“. Přípravný výbor konference se
k přípravě akce sešel opět v Praze na Sekretariátu AMG dne 6. června 2019. Na úvod setkání v Bad
Ischlu zazněly referáty vedoucích představitelů muzejních organizací z ČR, Saska, Bavorska
a Horního Rakouska, jejichž cílem bylo souhrnně prezentovat situaci v dané oblasti v těchto
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zemích. V rámci konference představily své projekty zástupci Moravského zemského muzea v Brně,
České centrály cestovního ruchu, Muzea romské kultury a Muzea Novojičínska. Podrobná zpráva ze
setkání byla publikována ve Věstníku AMG č. 5/2019.
Ve dnech 3.–4. prosince 2019 se v prostorách Velkého kongresového sálu Nové budovy
Národního muzea uskutečnilo tradiční, v pořadí již IX. celorepublikové kolokvium na aktuální téma
českého muzejnictví pořádané u příležitosti 100. výročí založení Svazu čs. muzeí, na jehož přípravě
se podílely AMG, Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Zväz múzeí na
Slovensku a Národní muzeum. Konference na téma „Muzea v proměnách času : Ohlédnutí za
historií a aktuálními trendy v muzejnictví” byla rozdělena do čtyř tematických bloků (I. Muzejnictví
v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady vzniku Svazu
československých muzeí; II. Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 /
Role Svazu československých muzeí; III. Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik
Svazu československých muzeí; IV. Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice
dnes / Odkaz Svazu československých muzeí). Na závěr programu proběhla panelová diskuze za
účasti zástupců AMG, ZMS, ČV ICOM, SK ICOM, RG ČR, MK ČR, MK SR, Národního muzea
a Slovenského národného múzea na téma „Strategické cíle a vize českého a slovenského
muzejnictví”. Otázkou širší debaty se stal návrh nové definice muzea, která zazněla v září 2019 na
25. Generální konferenci ICOM v japonském Kjótu. Součástí akce se dne 3. prosince 2019 opět
stalo setkání českých a slovenských kolegů na základě Memoranda o vzájemné spolupráci, které
bylo vzájemně velmi přínosnou výměnou zkušeností ve všech oblastech. Podrobná zpráva
z kolokvia byla otištěna ve Věstníku AMG č. 6/2019. V tomto tematickém čísle Věstníku AMG byla
publikována také řada příspěvků, jež zazněly v rámci IV. konferenčního bloku. V časopise
Museologica Brunensia na jaře 2020 by pak měly vyjít ostatní přednesené referáty, které projdou
recenzím řízením.
Jako zástupce AMG se Mgr. Monika Benčová zúčastnila 27. výroční konference NEMO
v Tartu, které se uskutečnilo ve dnech 7.–10. listopadu 2019 v Estonském národním muzeu na
téma „Muzea v roce 2030 : Sdílení návodu pro lepší budoucnost”. Podrobná zpráva z konference
byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2019.
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 konferencí pořádaných AMG. Tématu „Muzeologie a muzeologická pracoviště
v ČR” se věnoval Věstník AMG č. 1/2019, jehož obsah byl připraven ve spolupráci s ÚAM FF MU.
Systematická spolupráce oboru muzejnictví s vysokými školami je také součástí Koncepce rozvoje
muzejnictví na léta 2015–2020 a je obsažena i 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 zastřešujících koncept
celoživotního učení. 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 2019
Tvorba oborových databází

V roce 2019 byla provedena aktualizace oborových databází AMG (základní databáze –
Adresář muzeí a galerií ČR; aktualizace na Serveru muzeí a galerií ČR – Adresář muzeí a galerií ČR
v elektronické podobě; databáze kulturních událostí a výstav – Výstavy, Kalendárium akcí
a výstav AMG). K aktualizaci svých databází vyzývá AMG opakovaně během kalendářního roku (na
stránkách Věstníku AMG, na webu AMG, prostřednictvím elektronického Bulletinu AMG a nově
Newsletteru AMG). Data v nich obsažená mohou sloužit k různým rešerším oboru muzejnictví.
Formuláře pro poskytování aktuálních informací jsou pro členy AMG i ostatní muzejní
instituce ke stažení na http://www.cz-museums.cz (Adresář muzeí a galerií ČR – záložka
Aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR; Kalendárium akcí a výstav AMG – záložka Formuláře akcí
a výstav muzeí a galerií ČR).
Z elektronické databáze Adresář muzeí a galerií ČR vychází také jeho tištěná verze
(základní informace o institucích muzejního typu v České republice). Adresář slouží jako pomocník
při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, subjektů v cestovním ruchu, školám, úřadům, či ostatním
kulturním institucím. Je i jednou z efektivních cest propagace oboru muzejnictví. Dotazníky pro
aktualizaci údajů v Adresáři jsou k dispozici na webu AMG, kde je i návod na vyplnění a vzor
prezentovaného záznamu.
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Muzea a galerie byly v roce 2019 vyzvány k poskytnutí údajů do databáze výstav. Výstup
je v dvouměsíčních intervalech publikován jako příloha Věstníku AMG pod názvem Kalendárium
výstav. Přehled je prezentován i na Serveru muzeí a galerií ČR v sekci Přehled konaných výstav
a také na Facebooku AMG.
V roce 2019 byly členům AMG rozeslány též formuláře k poskytnutí aktuálních informací do
Kalendária akcí pro prezentaci na Serveru muzeí a galerií ČR. Podklady slouží pro zveřejnění akcí
muzeí a galerií na webu AMG v sekci Kalendárium akcí a výstav.
Na Serveru muzeí a galerií ČR je možné prezentovat v sekci Dění v oboru i nově vydané
publikace, sborníky z konferencí a seminářů, nabídky volných míst, stáží nebo výstav a další
zajímavé informace z činnosti muzejních institucí působících v ČR. Veškeré formuláře pro
poskytování aktuálních informací českých muzeí a galerií jsou ke stažení na http://www.czmuseums.cz.

Ediční činnost AMG

Všechny nově vydané publikace jsou zdarma rozesílány všem členům AMG nebo připraveny
k vyzvednutí na Sekretariátu AMG. Počet výtisků závisí na výši členského příspěvku AMG
(instituce), čestným a individuálním členům jsou publikace zasílány po 1 ks. Nad tento rámec 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.
V roce 2019 byla zajišťována distribuce Věstníku AMG i dalších publikací do muzeí a galerií,
knihovnám a ostatním institucím v kulturní a veřejné sféře. Do členských muzeí a galerií AMG byl
distribuován zbytek výtisku publikace 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.
♦
Věstník AMG (vychází od r. 1991, 6x ročně, náklad 1.000 ks, ISSN 1213-2152 pro tištěnou
verzi, ISSN 2464-7837 pro online verzi, registrace MK ČR E 8331). 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.
♦
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 webu AMG pod záložkou Kalendárium akcí a výstav a obsahuje mj.
i přehled nově otevřených stálých expozic.
♦
Výroční zpráva XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018. Praha :
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 2019, 84 s. ISBN 978-80-86611-80-8.
Náklad 1.000 ks, cena 50 Kč.
♦
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., za rok 2018 – elektronická verze ve
formátu PDF v sekci Výroční zprávy AMG na http://www.cz-museums.cz. Praha : Asociace
muzeí a galerií České republiky, z. s., 2019. 44 s. ISBN 978-80-86611-81-5.
♦
SLABA, Martin. Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví. Praha : Asociace
muzeí a galerií České republiky, z. s. / Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum
v přírodě, 2019. 57 s. ISBN 978-80-86611-82-2 (AMG).
♦
K vydání byl připravován Sborník z 21. setkání českých, saských, bavorských
a hornorakouských muzejníků, r. 2012, Ústí nad Labem, na téma „Česko-německé vztahy”
(korektury a překlady textů ČJ-NJ/NJ-ČJ). Sborníky z jednotlivých setkání vycházejí od roku
1993 a tvoří ucelenou řadu každoročně pořádaných konferencí.
♦
K vydání byl upraven Sborník z 26. setkání českých, saských, bavorských
a hornorakouských muzejníků, r. 2017, Mikulov, na téma „Krásný starý nový svět.
Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti” (korektury a překlady textů ČJ-NJ/NJ-ČJ,
závěrečná redakce, DTP příprava publikace, vč. grafického návrhu). Tisk bude realizován
v dalším období dle finančních možností AMG.
♦
K vydání byl nachystán sborník přednášek ze semináře Českého komitétu Modrého štítu na
téma „Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách“, r. 2017, Praha
(DTP příprava sborníku, vč. grafického návrhu na CD ROM).
♦
V roce 2019 proběhly první práce k vytvoření oborové monografie Sklo z archeologických
výzkumů. Manuál nejen pro archeology. Metodická příručka vzniká v rámci Komise
konzervátorů-restaurátorů AMG (pracovní skupina Sklo-Keramika) ve spolupráci
s Odbornou skupinou pro dějiny skla při České archeologické společnosti, Ústavem skla
a keramiky VŠCHT a Metodickým centrem konzervace TMB pod vedením Ing. Aleny Selucké
(tvorba koncepce publikace – obsahu jednotlivých oddílů a rozdělení kapitol mezi autory).
Práce na projektu budou pokračovat v roce 2020 (korektorské práce, redakce příspěvků,
recenzní řízení) i v roce 2021 (tisk publikace). Manuál je určen archeologům, muzejním
pracovníkům, zaměstnancům archeologických laboratoří a konzervátorských a restaurá-
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torských pracovišť dalších paměťových institucí, vysokoškolským studentům archeologického a umělecko-historického směru, příp. zájemcům o danou problematiku.

Naplňování dalších výzkumných projektů

V roce 2019 pokračovaly práce na tvorbě etnografického názvosloví. Sumář všech
pojmosloví (celkem 18 v různém stádiu rozpracovanosti) vzniká v rámci Etnografické komise AMG
ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě od 90. let 20. století. Elektronickou verzi jednotlivých
heslářů na CD ROM pro zájemce zprostředkovává NMP. Pojmosloví jsou důležitým pomocníkem pro
pracovníky v oblasti etnografie a pomáhají sjednotit popisy sbírkových předmětů v rámci evidence
muzeí v ČR. Realizace heslářů a jejich volné zpřístupnění je předpokladem úspěšného zpracování
sbírkový fondů napříč podsbírkami členských i nečlenských muzeí AMG. To platí zejména ve vztahu
k víceoborovým souborům, spravovaným jedním kurátorem. Cílem je stanovení jednotného
terminologického úzu pro určování a evidenci předmětů. Do současnosti byla rozpracována témata:
1. vybavení domácnosti; 2. textilie pro domácnost; 3. lidový nábytek; 4. ornamentika lidového
nábytku; 5. lidový textil; 6. kovářství; 7. ševcovství; 8. zvěrokleštičství; 9. nástroje pro opracování
dřeva; 10. pilníkářství; 11. zahradnictví; 12. lesnictví; 13. předměty užívané ve školství, úřadech
a kancelářích; 14. myslivost, lovectví; 15. dopravní prostředky užívané v zemědělství;
16. pěstitelství, chovatelství, zpracování mléka, zemědělské stroje; 17. rybářství; 18. vinařství.
Cílem projektu je postupné zkompletování a vydání aktuálních heslářů v elektronické
podobě ve formátu PDF přístupném na webových stránkách AMG i dalších spolupracujících
subjektů. V roce 2019 byla připravena publikace Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost–
lovectví. Vytvoření prvního dílu edice věnovanému souboru méně známých reálií z prostředí
myslivosti a lovectví se ujali Mgr. Martin Slaba (textová část) a Ing. Miroslav Čeněk (ilustrace)
z Národního zemědělského muzea – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada. Garanty
projektu se stali pracovníci Západočeského muzea v Plzni, Slováckého muzea v Uherském Hradišti
a Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Tento metodický materiál je určen k volnému šíření,
vždy však s ohledem na pravidla vycházející z autorského zákona.
Na revizi jednotlivých pojmosloví a jejich konečné redakci budou v nadcházejících letech
spolupracovat také odborníci z dalších vybraných institucí. Každý heslář projde recenzním řízením
a bude opatřen základními bibliografickými údaji. Etnografická komise AMG se na názvosloví podílí
doplňováním struktury a obsahu heslářů zanesením regionálních a specifických pojmenování, jež
vycházejí ze záznamů vedených o předmětech v muzeích.

7. Vnitřní chod AMG v roce 2019

AMG zaměstnávala tři, resp. čtyři zaměstnance na plný pracovní úvazek. Jedna pracovnice
byla na rodičovské dovolené, přičemž v prosinci 2019 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. Práci správce oborových databází a webových
prezentací AMG vykonávala do 31. července 2019 Bc. Kateřina Svobodová. Od 1. srpna 2019 ji
vystřídala Mgr. Vendula Potůčková Jurášová. 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, významně se zvýšily
i zálohové platby za energie a služby. Činnost Sekretariátu AMG se vždy odvíjí od finančních
možností AMG, což také souvisí s výší členských příspěvků.
V roce 2019 pokračovalo zpracovávání knihovního fondu AMG (2.893 knihovních jednotek,
1.622 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 i zahraničních sbírkotvorných institucí, katalogy výstav i sbírek,
sborníky z odborných konferencí, vč. CD a DVD prezentací. Součástí knihovny jsou také periodika
(Věstník AMG, 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 ICOM, NEMO, EMF, EU atd.). Veškeré publikace,
periodika a další tiskoviny jsou zapůjčovány prezenčně. Knihovna se nachází v sídle Sekretariátu
AMG, pro zájemce je přístupná ve všední dny na základě předchozí dohody. Podrobné informace
o knihovním fondu AMG jsou k dispozici na http://www.cz-museums.cz – záložka Knihovna AMG.
Nadále probíhá archivace materiálů Školy muzejní propedeutiky, zejména absolventských
prací. Texty jsou ukládány na Sekretariátu AMG a jejich počet v roce 2019 dosáhl 1.484 kusů.
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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 další informační podklady (letáky, plakáty, brožury atd.) k Festivalu
muzejních nocí, materiály z jednotlivých konferencí a seminářů AMG a tiskoviny ke všem ročníkům
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (přihlášky, protokoly atd.).
Revizní komisí AMG byla provedena revize hospodaření za kalendářní rok 2018 dne
16. dubna 2019 v souladu se Stanovami AMG a Jednacím řádem AMG. Zápis z kontroly účetnictví
AMG byl publikován jako příloha Výroční zprávy AMG za rok 2018, která je k dispozici na webových
stránkách AMG. Zprávy o provedených kontrolách jsou každoročně předkládány Senátu AMG.
Osvědčila se pravidelná účast předsedkyně revizní komise na jednáních Exekutivy AMG, ačkoliv
disponuje pouze hlasem poradním. Může tak průběžně sledovat, příp. připomínkovat plnění
aktuálního Plánu činnosti AMG v souladu s hospodařením AMG dle schváleného rozpočtu. Na
zasedáních Senátu AMG informuje exekutiva 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. Členská základna AMG 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 prezentována na
internetových stránkách AMG a do muzeí pravidelně rozesílány elektronickým Bulletinem AMG.
V roce 2019 začal být využíván nově i elektronický Newsletter AMG pro nečlenské organizace.
Informace jsou zveřejňovány také na facebookovém profilu AMG.
Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG rozdělila jednotlivé Krajské sekce AMG
a sféry kompetencí v rámci činnosti AMG. Členové exekutivy navštěvovali jednání sekcí a setkávali
se s jejich 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 v rámci jednání Exekutivy,
Senátu, Krajských sekcí, Komisí, nebo Kolegií AMG, dále pak na stránkách Věstníku AMG,
prostřednictvím elektronického Bulletinu a Newsletteru AMG, či na Serveru muzeí a galerií ČR, nebo
Facebooku AMG. Členskou základnu AMG se snaží exekutiva aktivizovat zejména prostřednictvím
jednotlivých orgánů AMG (Senát AMG, Krajské sekce AMG, Komise AMG, Kolegia AMG), či možností
zapojení se do činnosti pracovních skupin AMG.
V roce 2019 začalo být naplňováno usnesení XII. Sněmu AMG v bodě C. Aktivizace členské
základny AMG – Formou pravidelných setkání na aktuální témata z oblasti muzejní praxe usilovat
o aktivizaci členů Senátu AMG. Bezprostředně na zasedání Senátu AMG navázaly odborné
přednášky Ing. Tomáše Vůjty na téma „Digitální bezpečnost a GDPR“ (1. října 2019) a JUDr.
Jarmily Vašulkové na téma „Muzea a ochrana osobních údajů” (10. prosince 2019). V diskuzi byl
dán prostor pro dotazy členů Senátu AMG k dané problematice.
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, je pravidlem, že se její zástupce jednání účastní.
Předsedové krajských sekcí disponují v rámci jednání Senátu AMG hlasem rozhodovacím.
V rámci AMG existovalo v roce 2019 celkem 14 odborných a oborových komisí, rozdělených
dle profesního zaměření a zájmu členů AMG. Úloha komisí se odvíjí zejména od aktivity jejich
předsedů a 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. Slouží jako platforma pro jejich sdružování, další vzdělávání v rámci daného
oboru a profesní rozvoj. Činnost Komisí AMG je každý rok 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 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 AMG a jeho statutární orgán nepověří dalšího zaměstnance
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zastupováním své instituce, přestává být řádný člen AMG členem komise. Dle Stanov AMG zde běží
půlroční lhůta pro jmenování dalšího zástupce (do šesti měsíců od data ukončení členství
posledního zástupce řádného člena AMG v komisi). V roce 2019 aktivně pracovalo 13 Komisí AMG.
Velikost jejich členské základny měla vzrůstající tendenci. Mezi největší patří Komise konzervátorůrestaurátorů AMG, Komise regionální historie Moravy a Slezska, následovaná Knihovnickou komisí
AMG a Etnografickou komisí AMG. Mezi početné komise patří také Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG. Na základě rozhodnutí XII. Sněmu AMG byly pro dlouhodobou
nečinnost zrušeny Komise dějin umění AMG, Komise pro militaria AMG a Komise pro lidové
stavitelství AMG. Komise pro muzejní management AMG dostala šestiměsíční lhůtu pro obnovení
své činnosti. V případě, že tak komise neučiní, pověřil XII. Sněm AMG členy Senátu AMG
k hlasování o pozastavení její činnosti.
V rámci struktury AMG je ustaveno 12 kolegií, z nichž nejaktivnějšími byly v roce 2019
Kolegium královských měst AMG a Kolegium muzeí kraje A. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků.
Jejich předsedové se také pravidelně účastnili jednání Senátu AMG. Kolegia AMG jsou dobrovolnými
sdruženími řádných členů AMG ustavená na regionálním, či oborovém principu, která vznikají
a zanikají na základě jejich dohody. Pro další období by bylo vhodnější činnost dlouhodobě
nefunkčních kolegií ukončit a naopak na základě podnětů a potřeb vytvořit uskupení jiná. Podnět by
měl v tomto směru vzejít přímo od členské základny AMG.
V AMG dlouhodobě působí tyto 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. Richarda M. Sichy; pro registraci/akreditaci muzeí
a galerií a muzejní standardy pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky; pro řešení problematiky GDPR
pod vedením Ing. Richarda M. Sichy. Ustavení pracovních skupin bylo inzerováno na zasedáních
Senátu AMG s opakovanou výzvou k zapojení se do jejich činnosti. V roce 2016 byla ustanovena
pracovní skupina pro diskuzi nad stávajícím zněním Stanov AMG. Tato pracovní skupina se sešla
pouze jednou, a to v témže roce. Formálně však existuje i nadále.
V souvislosti se změnami v oblasti GDPR navrhla Exekutiva AMG vydat v roce 2019 novou
edici členských průkazů AMG. Jejich aktuální verze je bez povinnosti uvádět číslo občanského
průkazu držitele, jako identifikace je uváděno pouze jméno a příjmení a název členské instituce
AMG (u individuálních a čestných členů pak jméno a příjmení). Návrh exekutivy schválil Senát AMG
na svém zasedání dne 5. března 2019 změnou Přílohy č. 4 Jednacího řádu AMG – Zásady vydávání,
distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG. Platnost průkazů páté emise (zelené)
skončila dne 30. června 2019. Nové (modré) platí od 1. července 2019. Veškeré informace jsou
k dispozici na http://www.cz-museums.cz v sekci Průkaz člena AMG. Souhrnná informace
k výměně členských průkazů AMG v roce 2019 byla publikována ve Věstníku AMG č. 2/2019.
Dne 28. listopadu 2018 obdržela AMG dopis s informací o vypovězení Memoranda
o vzájemné spolupráci mezi NPÚ a AMG, které bylo uzavřeno v roce 2013. Tímto dokumentem
deklarovaly obě organizace zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce, a to zejména
v oblasti vzájemného uznávání průkazů zaměstnanců NPÚ a členů AMG. Možnost využití
bezplatného vstupu do objektů ve správě NPÚ a ve správě, či v majetku členských institucí AMG
skončila ke dni 31. března 2019. O této skutečnosti byli všichni členové AMG informováni. NPÚ
zaslal také návrh nového memoranda bez vzájemného uznávání volných vstupů. Dne 23. dubna
2019 se uskutečnilo společné setkání AMG a NPÚ, kde byly projednány oblasti spolupráce pro
budoucí období. Vedení AMG se zde znovu pokusilo otevřít otázku možnosti vzájemného uznávání
průkazů zaměstnanců NPÚ a členů AMG, zástupci NPÚ však v tomto bodě setrvali na svém
předchozím rozhodnutí.

8. Vnější vztahy AMG v roce 2019

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 z hlediska vnějších vztahů již tradičně patřil Český
výbor ICOM, z. s. Pravidelné setkání s jeho představiteli proběhlo dne 1. srpna 2019 v Památníku
Lidice. Byla projednána aktuální témata a spolupráce na připravovaných akcích, zejména realizace
IX. celorepublikového kolokvia na téma „Muzea v proměnách času“ v prosinci 2019 v Praze,
příprava mezinárodního semináře Slovenského komitétu s názvem „Revoluce něžná vs. digitální“
v listopadu 2019 v Bratislavě, generální konference Modrého štítu na podzim 2020 a generální
konference ICOM v roce 2022. Dále byla diskutována Strategie digitalizace kulturního obsahu
a projekt ELVIS, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, návštěvnická soutěž Muzeum roku
a Festival muzejních nocí. Nebyla opomenuta ani aktuální legislativa, a to problematika registrace
a akreditace muzejních institucí, nový zákon o muzeích, zřízení Oborové rady muzeí, památkový
zákon atd. AMG byla oficiálně zastoupena na plenárním zasedání ČV ICOM, z. s., které se konalo
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dne 6. března 2019 v Moravském zemském muzeu v Brně, jehož hlavním tématem se stal
připravovaný muzejní zákon. Jako každoročně AMG usilovala o maximální využití Mezinárodního
dne muzeí k propagaci a popularizaci oboru muzejnictví, ať již prostřednictvím Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis nebo při příležitosti slavnostního zahájení jubilejního XV. ročníku Festivalu
muzejních nocí dne 17. května 2019 v Karlových Varech.
Pokud jde o druhé příbuzné sdružení, jímž je Rada galerií ČR, lze v roce 2019
s uspokojením konstatovat prohloubení oboustranné spolupráce. Dne 26. dubna 2019 se
uskutečnilo v Hodoníně setkání Mgr. Ireny Chovančíkové a PhDr. Pavla Cipriana s předsedou RG
ČR Mgr. Jiřím Jůzou, Ph.D., na němž bylo dosaženo shody na potřebě aktivizace vzájemné
komunikace a uskutečňování pravidelných zasedání vedení obou profesních organizací. Na to
navázalo dne 30. května 2019 v Praze jednání zástupců AMG a RG ČR, jehož se zúčastnili Mgr.
Irena Chovančíková, PhDr. Pavel Ciprian, dále PhDr. František Šebek, PhDr. Luděk Beneš
a výkonná ředitelka Anna Komárková, BBus (Hons). RG ČR reprezentovali Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.,
Mgr. Jan Randáček a PhDr. Dagmar Jelínková. Setkání se týkalo zejména přípravy nové muzejní
legislativy. V diskuzi o registraci a akreditaci muzeí a galerií v ČR bylo dosaženo zásadního
konsensu v představách obou spolků o konstrukci tohoto systému. Shoda panovala i v potřebě
systémového řešení otázek spojených s možnostmi zvyšování profesní kvalifikace muzejních
pracovníků a ve vytvoření pracovní skupiny MK ČR zabývající se touto problematikou. Další
společné zasedání se uskutečnilo dne 11. září 2019 na Sekretariátu AMG, nejprve v užším složení
pracovní skupiny nad přípravou nového muzejního zákona, poté v rozšířené sestavě předsednictev
AMG a RG ČR. Pro toto setkání připravil PhDr. Luděk Beneš materiál s názvem „Zákon o muzeích:
Souhrn stávajícího stavu, návrhů obsahu a řešení některých jeho částí”. Jednání se týkalo
legislativy, možné změny grantových schémat MK ČR, aktualizace Strategie digitalizace kulturního
obsahu a vzdělávání pracovníků muzeí a galerií. K tématům muzejní statistiky pak bylo ujednáno
svolat samostatné zasedání. AMG byla také zastoupena na Sněmu RG ČR konaném ve dnech
11.–12. listopadu 2019 v Západočeské galerii v Plzni.
Ve sledovaném období spolupracovala AMG s Českým komitétem Modrého štítu na přípravě
generální konference této mezinárodní organizace (BSI – Blue Shield International), která by se
měla uskutečnit ve dnech 25.–27. listopadu 2020 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Ve věci
možného zapojení se do přípravy akce a další spolupráce proběhlo dne 27. listopadu 2019 jednání
s radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu a dne
9. prosince 2019 pak s ředitelkou Odboru prevence Hasičského záchranného sboru ČR. Obou
setkání se AMG prostřednictvím své výkonné ředitelky aktivně zúčastnila. AMG jako jeden ze
signatářů a pověřený zástupce ČKMŠ předložila v říjnu 2019 žádost o dotaci MK ČR na realizaci
generálního shromáždění BSI. Na základě Smlouvy o působení Českého komitétu Modrého štítu
zastává AMG funkci jeho sekretariátu, neboť komitét nemá vlastní právní subjektivitu. Ve
spolupráci s Národní knihovnou ČR bylo v rámci komitétu připraveno Kolečko první pomoci
a záchranných prací pro knihovní fondy. Na základě poskytnuté licence ČKMŠ byla vyrobena polská
verze tohoto materiálu pro paměťové instituce v Polsku. Licencí disponuje také Zväz múzeí na
Slovensku, pro nedostatek finančních prostředků se však vydání slovenského Kolečka první pomoci
a záchranných prací zatím nerealizovalo. ČKMŠ se pravidelně schází na Sekretariátu AMG.
Každoročně se realizují odborné semináře na aktuální témata týkající se ochrany sbírek i prevence.
Namísto celodenní konference naplánoval komitét přednášku na téma „K ochraně předmětů
filatelistického zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech“, která se uskutečnila dne
5. února 2019 v prostorách Národního archivu v Praze.
AMG byla v osobě PhDr. Pavla Cipriana zastoupena v České komisi pro UNESCO, a to jak
jejích na plenárních zasedáních konaných ve dnech 6. března, 20. června a 1. listopadu 2019, tak
i na Sekci pro kulturu a komunikaci, která se společně se Sekcí pro životní prostředí sešla ve dnech
21. března a 31. října 2019. Zástupce AMG nechyběl ani na společném zasedání České komise pro
UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO dne 11. června 2019 v Bratislavě.
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) bylo tradičním partnerem
AMG na poli muzejní statistiky. Spolupráce v roce 2019 pokračovala na zdokonalení metodiky
statistických šetření. Na základě dat získaných z oborové statistiky a Benchmarkingu muzeí byl
připraven základní materiál AMG pro návrh registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR.
V souvislosti s Národní soutěží muzeí Gloria musaealis zajistila AMG podpisy aktuálního
znění Soutěžního řádu a Jednací řádu komise soutěže pro rok 2019 ze strany ČV ICOM, z. s., a MK
ČR. Slavnostní vyhlášení výsledků XVII. ročníku soutěže proběhlo ve Smetanově síni Obecního
domu v Praze dne 16. května 2019. Hlavním mediálním partnerem se stala Česká televize, jejíž
propagační kampaň s pozvánkou na ceremoniál předávání Cen Gloria musaealis probíhala ve dnech
22. dubna až 9. května 2019 formou tzv. „prerollů” nasazených před pořady v iVysílání.cz. Tradičně
pokračovalo mediální partnerství s Českým rozhlasem Dvojka a internetovým portálem
a časopisem PROPAMÁTKY. Dalšími partnery byly Obecní dům, a. s., Národní muzeum, Hlavní
město Praha, Český rozhlas, AV Media, a. s., a Three Brothers Production. Akce se konala pod
záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
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MgA. Hany Třeštíkové. Po ceremoniálu se v Historické budově Národního muzea uskutečnilo
přátelské setkání účastníků akce. Čestný výbor soutěže, v němž nově přijal členství ředitel
agentury CzechTourism Ing. Jan Herget, Ph.D., se sešel v historické Cukrárně Obecního domu dne
30. září 2019.
Vedle spolupráce s Ministerstvem kultury na poli Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
proběhlo několik setkání zástupců AMG s představiteli MK ČR k dalším důležitých záležitostem
oboru muzejnictví. Zatímco k jednání s ministrem kultury doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D.,
jehož termín byl stanoven na 5. února 2019, bohužel nedošlo, uskutečnilo se dne 11. prosince
2019 společné zasedání Exekutivy AMG s novým ministrem kultury PhDr. Lubomírem Zaorálkem.
Na programu jednání byla aktuální muzejní legislativa (problematika účtování o sbírkách, příprava
nového zákona o muzeích, registrace a akreditace muzeí a galerií, GDPR a metodická pomoc
MK ČR, nová zbraňová legislativa a výjimka pro muzejní fondy), edukační činnost a možnosti
dalšího vzdělávání muzejních pracovníků, úprava stávajících dotačních titulů MK ČR, odměňování
zaměstnanců v kultuře. AMG také znovu zopakovala svoji nabídku spolupráce na vyhodnocení
koncepčních materiálů MK ČR a jejich přípravě pro další období, resp. širší zapojení svých zástupců
do poradních orgánů a pracovních skupin ministerstva. Intenzivní kontakty měla AMG s náměstkem
pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. Exekutiva s ním dne 5. února
2019 projednala body programu připravené pro setkání s ministrem kultury, a to aktuální
legislativní okruhy k řešení v oblasti muzejnictví, vč. nového zákona o muzeích s návrhem
registrace a akreditace muzeí, problematiku zvyšování kvalifikace muzejních pracovníků, postavení
muzeí v procesu celoživotního vzdělávání, otázky muzejní edukace a rámcových vzdělávacích
programů, spolupráci AMG na vyhodnocení a přípravě koncepčních materiálů MK ČR pro další
období, zastoupení AMG v poradních orgánech a pracovních skupinách MK ČR aj. Na setkání
pracovní skupiny při PT RHSD pro kulturní otázky dne 13. května 2019 k vytvoření návrhu
Programu státní podpory muzeí a galerií Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., potvrdil, že počítá se všemi
změnami dotačních programů MK ČR pro sféru muzejnictví, ve smyslu dohody ze dne 19. října
2018. Na jednání PT RHSD pro kulturní otázky dne 18. června 2019 pak informoval, že MK ČR
jedná s Ministerstvem financí o vytvoření programu ISO II.
AMG se v roce 2019 aktivně účastnila meziresortní spolupráce mezi MK ČR a MŠMT ČR. Ve
společné pracovní skupině obou ministerstev a UZS ČR zastupovala AMG její I. místopředsedkyně
PhDr. Jana Hutníková. Setkání tohoto poradního orgánu se uskutečnilo dne 27. srpna 2019 v Praze.
Projednávaly se témata spolupráce škol a školních zařízení s knihovnami, muzei a galeriemi
a oblast neformálního vzdělávání. Exekutiva AMG navrhla zabývat se mj. otázkou projektu
„Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol”, který realizuje Národní
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
V zájmu výraznější propagace a popularizace oboru muzejnictví usilovala AMG v roce 2019
o zakotvení svých vztahů s některými subjekty formou memorand o spolupráci. Výsledkem
několika jednání se zástupci Národního muzea, které proběhly ve dnech 20. února, 25. dubna
a 9. července 2019, je Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a NM, uzavřené dne 20.
listopadu 2019. Partneři jím deklarují svůj zájem o pokračování a prohloubení dosavadní
spolupráce, která bude probíhat v několika oblastech, a to ve výměně zkušeností a poznatků,
vzájemné komunikaci k tématům společného zájmu, zejména v rámci koncepční činnosti, přípravy
nových legislativních norem a strategických dokumentů, v oblasti péče o sbírky muzejní povahy,
digitalizace kulturního dědictví a muzejní edukace. Obě strany budou nadále vzájemně propagovat
a popularizovat činnosti týkající se např. Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, Festivalu
muzejních nocí, Pražské muzejní noci, návštěvnické soutěže Muzeum roku, projektu do-muzea.cz,
kampaně Muzea a 20. století, Serveru muzeí a galerií ČR, či portálu eMuzeum.cz. AMG a NM se též
domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci tematicky zaměřených školení, odborných
seminářů a konferencí, či dalších vzdělávacích aktivit. Text memoranda je zveřejněn na
http://www.cz-museums.cz a byl také zaslán k nahlédnutí všem členům AMG. Příprava konference
k 100. výročí založení Svazu čs. muzeí byla projednána dne 30. května 2019. Národní muzeum se
stalo partnerem IX. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví a poskytlo
AMG prostory pro jeho konání ve dnech 3.–4. prosince 2019.
Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti mezi AMG,
Asociací knihoven vysokých škol ČR, Sdružením knihoven ČR a SKIP ČR bylo podepsáno dne 10.
září 2019 v rámci konference „Knihovny současnosti 2019” na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Spolupráce bude zaměřena především na zapojení se do mezinárodních odborných struktur, přenos
dobré praxe ze zahraničí do českých knihoven a zlepšení podmínek k poskytování a rozvoji
knihovnických služeb všech typů knihoven, tvorbu legislativy, vytváření reálného pozitivního
veřejného obrazu všech typů knihoven a využívání příležitostí k financování významných projektů
a vzdělávání knihovníků. AMG bude pro účely Memoranda v rozsahu naplňování jednotlivých
ustanovení zastupovat Knihovnická komise AMG.
Pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti právní osvěty deklaruje
Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti právního poradenství mezi AMG a Legal Partners,
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advokátní kanceláří, s. r. o., které bylo podepsáno dne 9. července 2019. Spolupráce bude probíhat
zejména prostřednictvím konzultační a poradenské činnosti, tematicky zaměřených seminářů,
školení, či přednášek, a také sérií odborných článků na stránkách Věstníku AMG v nové rubrice
Právní poradna AMG. Od třetího čísla byly postupně publikovány texty: Jak správně reklamovat
vady stavebních prací (Věstník AMG č. 3/2019), Vymáhání pohledávek a postupy v soudním řízení
(Věstník AMG č. 4/2019), Povinně zveřejňované informace (Věstník AMG č. 5/2019), Žádost
o informace a jak se s ní vypořádat (Věstník AMG č. 6/2019). Sérii odborných článků na aktuální
témata z oblasti práva doplnily pro členy AMG připravené vzorové dokumentace k možnému
dalšímu využití (Výzva k odstranění vad, Návod při vymáhání pohledávek, Vzor povinně
zveřejňovaných informací, Návod ke zpracování písemné žádosti o informaci). Všechny právní
materiály jsou k dispozici na http://www.cz-museums.cz v sekci Právní poradna AMG. Pro členské
instituce AMG pokračuje možnost využít 50% slevy na služby poskytované Legal Partners, a to
ve všech odvětvích českého právního řádu. Cenové podmínky pak budou konkretizovány adresně,
vždy na vyžádání daného člena AMG.
Exekutiva AMG se dále zabývala návrhem nového Memoranda o vzájemné spolupráci mezi
AMG a NPÚ, když platnost dosavadního skončila na základě výpovědi ze strany NPÚ k 31. březnu
2019, a připravila také Memorandum o vzájemné spolupráci AMG s Českou centrálou cestovního
ruchu – agenturou CzechTourism. Oba dokumenty v roce 2019 k podpisu zatím nedospěly. Jednání
AMG a NPÚ proběhlo dne 23. dubna 2019, přičemž zástupci NPÚ zde setrvali na svém předchozím
rozhodnutí zrušit volné vstupy do objektů spravovaných NPÚ pro držitele členských průkazů AMG.
V období 2019–2022 má AMG svého zástupce v osobě PhDr. Luďka Beneše v Radě Státního
fondu kultury ČR. Jmenování členů Rady podléhá schválení PSP ČR.
Velký význam má pro AMG její členství v Unii zaměstnavatelských svazů ČR, kde ji na sekci
kultury i na jednáních PT RHSD pro kulturní otázky zastupuje člen Exekutivy AMG PhDr. Zdeněk
Kuchyňka. Dne 31. ledna 2019 se uskutečnilo jednání, kde byly projednány priority UZS ČR
v oblasti kultury (vytvoření Programu státní podpory muzeí a galerií, příprava nového zákona
o muzeích). Priority byly zástupci UZS ČR představeny na setkání s ministrem kultury dne 7. února
2019. PT RHSD pro kulturní otázky se setkala ve dnech 19. února, 18. června, 3. září 2019
a 7. listopadu 2019. Byl projednáván mj. rozpočet MK ČR na rok 2020 a platové poměry
zaměstnanců v kultuře. AMG se podílela také na činnosti pracovní skupiny při PT RHSD pro kulturní
otázky k vytvoření návrhu Programu státní podpory muzeí a galerií. Byla rovněž zastoupena na
Valné hromadě UZS ČR konané dne 25. dubna 2019. Dne 22. října 2019 se zástupci AMG zúčastnili
každoroční konference UZS ČR na téma „Kultura 2020”. AMG byla zastoupena i na dalším
z kulatých stolů pořádaných UZS ČR tentokrát ve Středočeském kraji.
Pod záštitou předsedy Podvýboru pro kulturu PS PČR Mgr. Martina Baxy a prezidenta UZS
ČR Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA, se dne 15. května 2019 konala debata na téma „Kdo
(za)platí českou kulturu?” Za AMG se jednání kulatého stolu zúčastnila Mgr. Irena Chovančíková.
Na programu byla témata dostupnosti kultury, veřejných rozpočtů a problematika odměňování
zaměstnanců v kulturní sféře. Dne 18. června 2019 se uskutečnilo další setkání s Mgr. Martinem
Baxou, za účasti předsedů AMG a RG ČR. Na programu jednání byly legislativní problémy oboru
muzejnictví a také odměňování zaměstnanců v muzeích a galeriích. Na základě žádosti AMG se dne
12. listopadu 2019 uskutečnilo jednání Podvýboru pro kulturu PSP ČR. Mgr. Irena Chovančíková
a PhDr. Zdeněk Kuchyňka seznámili přítomné poslance se současnými legislativními aktivitami
AMG, především s přípravou zákona o muzeích, upozornili na problematické účtování o sbírkách,
a dále poukázali na rozpor mezi tarifními platy dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a Nařízením
vlády č. 567/2006 Sb., stanovujícím zaručený plat.
I nadále probíhala komunikace s Komisí Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči
především v oblasti legislativy. Dne 20. února 2019 se v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou uskutečnilo jednání Komise, kterého se zúčastnili zástupci AMG. Na programu jednání byl mj.
bod týkající se registru muzeí a galerií a přípravy nového zákona o muzeích. AK ČR byla jako
v předešlých letech partnerem již XV. ročníku Festivalu muzejních nocí, jehož slavnostní zahájení
proběhlo v pátek 17. května 2019 v Muzeu Karlovy Vary pod záštitou hejtmanky Karlovarského
kraje a předsedkyně AK ČR Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové a primátorky Statutárního města
Karlovy Vary Ing. Andrey Pfeffer Ferklové.
Pokračovala i dříve navázaná spolupráce AMG se Svazem měst a obcí ČR při řešení
aktuálních legislativních otázek v oblasti muzejnictví.
Nově byla navázána spolupráce AMG s Českomoravskou konfederací odborových svazů.
Dne 29. května 2019 se uskutečnilo setkání zástupců AMG s předsedou ČMKOS Josefem Středulou
a s místopředsedkyní Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody PhDr. Miroslavou
Knoflíčkovou na téma odměňování pracovníků v kultuře, přípravy muzejního zákona a dalších
aktualit v oblasti legislativy. Další schůzka proběhla dne 20. června 2019 a bylo na ní diskutováno
odměňování pracovníků v muzeích a galeriích, problematika financování kultury, návrh rozdělení
státního rozpočtu na rok 2020 a koncepční dokumenty MK ČR (Státní kulturní politika, Koncepce
rozvoje muzejnictví v ČR, stávající podoba dotačních programů). Navrhované trojstranné jednání
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mezi zástupci AMG, ČMKOS a OSPKOP v některém z muzeí s aktivní odborovou organizací se do
konce sledovaného období neuskutečnilo.
AMG spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku
připravila IX. celorepublikové kolokvium nazvané „Muzea v proměnách času: Ohlédnutí za historií
a aktuálními trendy v muzejnictví”. Konference proběhla ve dnech 3.–4. prosince 2019
v prostorách Velkého kongresového sálu Nové budovy Národního muzea.
Jako odborný garant oboru muzejnictví nabízela AMG pomoc zřizovatelům při výběrových
řízeních na obsazení pozic ředitelů a ředitelek muzeí a galerií, konkrétně v Karlovarském
a Středočeském kraji, a také při řešení dalších aktuálních otázek, mezi něž patřily např. změna
právní subjektivity Muzea Boženy Němcové v České Skalici, požadavek pronajímatele na
vystěhování depozitárních prostor Muzea Náchodska, či metodická pomoc při řešení potíží se
správou sbírek Městského muzea Horažďovice.
AMG se rovněž angažovala v Platformě zainteresovaných stran společenské odpovědnosti
(CSR), která působí v rámci Rady kvality ČR při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Na jejím
druhém setkání dne 30. dubna 2019 zastupoval AMG Ing. Richard M. Sicha. Ve čtvrtém čísle
Newsletteru CSR (květen 2019) byla publikována souhrnná informace o poslání a činnosti AMG (k
dispozici je na webových stránkách http://www.narodniportal.cz).
AMG se opět stala partnerem akce a poskytla záštitu veletrhu PAMÁTKY – MUZEA –
ŘEMESLA, který se na pražském Výstavišti uskutečnil v souběhu s 28. ročníkem středoevropského
veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD ve dnech 21.–24. února 2019. V roce 2019
spolupracovala AMG s novým pořadatelem veletrhu, společností ABF a. s., na přípravě dalšího
ročníku v roce 2020. Svého zástupce měla AMG ve veletržním výboru, jehož jednání proběhlo ve
dnech 19. června a 24. září 2019.
Nejbližším partnerem AMG na poli zahraničních vztahů byl Zväz múzeí na Slovensku.
Setkání představitelů největších profesních organizací ČR a SR se dle Memoranda o vzájemné
spolupráci uskutečnilo dne 3. prosince 2019 v Praze při příležitosti konání IX. celorepublikového
kolokvia, na jehož přípravě se ZMS jako jeden ze spoluorganizátorů podílel. Jednání bylo vzájemně
velmi přínosnou výměnou zkušeností ve všech oblastech muzejních činností. Podrobná zpráva
o akci byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2019. Na valném shromáždění ZMS dne 4. dubna
2019 v Banské Bystrici zastupoval AMG člen exekutivy PhDr. Pavel Ciprian.
Nadále pokračovaly kontakty partnerských muzejních svazů z ČR, Saska, Bavorska
a Horního Rakouska. Jejich 28. setkání se na téma „Autentické nebo povrchní? Cesty spolupráce
muzeí a cestovního ruchu“ konalo ve dnech 22.–24. září 2019 v rakouském Bad Ischlu. Za AMG se
akce zúčastnili Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., který přednesl hlavní zprávu za ČR, a dále PhDr. Luděk
Beneš a PhDr. Sylva Dvořáčková. Referáty za českou stranu připravily Muzeum romské kultury,
Muzeum Novojičínska, Moravské zemské muzeum a Středočeská centrála cestovního ruchu. Článek
o průběhu setkání je k dispozici ve Věstníku AMG č. 5/2019.
Významným partnerem je NEMO, jehož výročních zasedání se zástupci AMG pravidelně
účastní. Ve dnech 7.–10. listopadu 2019 se v Estonském národním muzeu v Tartu uskutečnila 27.
výroční konference NEMO na téma „Muzea 2030: Sdílení návodu pro lepší budoucnost”. Jako
zástupce AMG byla na zasedání přítomna Mgr. Monika Benčová. Zpráva o průběhu zasedání je
publikována ve Věstníku AMG č. 6/2019.
Nově začala AMG společně s ČKMŠ spolupracovat s polskými kolegy, kteří projevili zájem
o adaptaci „Kolečka první pomoci a záchranných prací” pro muzejní instituce v Polsku.

Faktografická část

A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2019

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. Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, který přinesl změny do fungování občanských sdružení. Zákon o sdružování
občanů byl zrušen. Změny v úpravě sdružovacího práva se dotkly i AMG, která se nově stala
spolkem zapsaným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 487. Jménem AMG jedná
předseda AMG jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce. 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 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 muzejnictví), členství individuální a čestné
(pro fyzické osoby, které byly nebo jsou činné v oboru či v příbuzných oblastech na území České
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republiky). Na počátku roku 2019 měla AMG 204 individuálních, 16 čestných a 308 řádných členů.
V průběhu roku 2019 Senát AMG přijal na základě přihlášek 6 řádných, 19 individuálních a 2 čestné
členy; 3 řádní a 8 individuálních členů z AMG vystoupilo; 1 řádnému členovi bylo členství na
základě rozhodnutí Senátu AMG ukončeno z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků,
členství 2 řádných členů zaniklo sloučením těchto institucí pod jednu členskou instituci AMG. K 31.
prosinci 2019 bylo tedy v AMG registrováno 215 individuálních, 18 čestných a 308 řádných členů.
Druh zřizovatele

Členská muzea AMG

Ministerstvo kultury

20

Kraj

83

Město nebo obec

126

Jiné ministerstvo

6

Památkový ústav

1

Podnikatelský subjekt

16

Nevládní nezisková organizace

37

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 2019
Exekutiva AMG

Předsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
I. místopředsedkyně AMG: PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově)
II. místopředseda AMG: Ing. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní
srub K-S 14 „U cihelny" Králíky a Památník obětem internace Králíky)
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 2019:
Exekutiva AMG se za rok 2019 sešla celkem dvanáctkrát: 23. 1., 5. 2., 27. 2., 21. 3., 18. 4.,
29. 5., 18. 6., 16.–17. 7., 26. 8., 30. 9., 30. 10. a 20. 11.
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 redakční
rady), koncepční činnost AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou); Plzeňská krajská sekce
AMG, Karlovarská krajská sekce AMG.
Ing. 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.
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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 2019:
Senát AMG zasedal v průběhu roku 2019 celkem čtyřikrát: 5. 3., 4. 6., 1. 10. a 10. 12.

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: 33 řádných členů (institucí), 103 individuálních členů, 3 čestní členové
Zasedání v roce 2019:
25. 2. 2019, Praha, Muzeum hlavního města Prahy – Informace o XII. Sněmu AMG a činnosti
nové exekutivy, legislativa, volba nového předsedy sekce.
10. 12. 2019, Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – Diskuze o stavu českého
muzejnictví, stav jednání s NM, NPÚ a agenturou CzechTourism, muzejní legislativa (zákon
o muzeích, zákon o účetnictví, stavební zákon), profesní vzdělávání, Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis.

Středočeská krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. David Hroch (Městské muzeum Sedlčany), datum volby: 12. 3. 2019
Počet členů sekce: 43 řádných členů (institucí), 21 individuálních členů, 2 čestní členové
Zasedání v roce 2019:
12. 3. 2019, Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – Nový zákon o muzeích,
zákon o zbraních a střelivu (současný stav), podmínky Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
a Festivalu muzejních nocí, programy pro správu sbírkového fondu, seznámení s jednáním AMG
a NM, vydávání nových průkazek AMG, volba nového předsedy sekce, debata o vztahu AMG a NPÚ,
problémy malých muzeí.
15. 10. 2019, Dobrovice, Dobrovická muzea – Elektronická správa a evidence sbírek (současný
stav a příprava nové platformy ELVIS), příprava Generální konference ICOM, debata o postavení
muzeí a jejich pracovníků ve společnosti, zvyšování kvalifikace muzejních pracovníků, spolupráce
se školami.

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: 23 řádných členů (institucí), 5 individuálních členů
Zasedání v roce 2019:
10. 10. 2019, České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Zpráva
ze zasedání Exekutivy a Senátu AMG (přípravy nového muzejního zákona, zákon o zbraních
a střelivu, memoranda mezi AMG a NPÚ a AMG a NM, dotační tituly ISO, tarifní platy zaměstnanců
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v kultuře, téma vzdělávání v muzeích a galeriích, změny ve výkazech V-Kult), informace
o plánovaných i uplynulých konferencích (konference BBOS, Muzeum škole/Škola muzeu, seminář
Kronikář – kronika obce, seminář Muzeum a etika, IX. celorepublikové kolokvium AMG. Ohlédnutí
za historií a aktuálními trendy v muzejnictví, konference Prezentace dějin v malých muzeích),
informace o Festivalu muzejních nocí.

Plzeňská krajská sekce

Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová (Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh),
datum volby: 25. 2. 2019
Počet členů sekce: 17 řádných členů (institucí), 5 individuálních členů
Zasedání v roce 2019:
25. 2. 2019, Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni – Volba nového předsedy sekce, diskuze
o novele zákona o zbraních a střelivu, aktuality z legislativy, výměna členských průkazů AMG.
16. 12. 2019, Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni – Informace o setkání Exekutivy AMG
s ministrem kultury, o celorepublikovém kolokviu, o memorandu mezi AMG a NM, debata o novém
muzejním zákonu a potřebě deklarovat základní poslání paměťových institucí, zákon o zbraních,
příprava nového stavebního zákona, návštěvnická soutěž Muzeum roku, projekt Do-muzea.cz,
informace o kampani Muzea a 20. století, problematika účtování, informace o konferenci Modrého
štítu, seznámení s termíny akcí AMG v roce 2020.

Karlovarská krajská sekce

Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš (Městské muzeum Mariánské Lázně), datum volby: 28. 2.
2019
Počet členů sekce: 7 řádných členů (institucí), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2019:
28. 2. 2019, Františkovy Lázně, Městské muzeum Františkovy Lázně – Seznámení s novými
členy AMG, informace o chystaných akcích na rok 2019 a jednání XII. Sněmu AMG, volba nového
předsedy sekce.

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 2019:
27. 2. 2019, Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem – Informace o dění v AMG,
o oborové legislativě, aktuální situace v členských institucích AMG, možnosti spolupráce na
projektech, výměna publikací, volba nového předsedy sekce.
14. 11. 2019, Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem – Informace o dění v AMG,
o oborové legislativě, aktuální situace v členských institucích AMG, možnosti spolupráce na
projektech, výměna publikací, informace o problematice archeologických výzkumů.
Ediční činnost orgánu AMG:
TREFNÝ, M. (ed.). Archeologie severozápadních Čech I. Sborník k poctě Milanu Zápotockému. Ústí
nad Labem / Roudnice nad Labem / Teplice : Muzeum města Ústí nad Labem / Podřipské muzeum
v Roudnici nad Labem / Regionální muzeum v Teplicích, 2019. ISBN 978-80-86475-48-6.

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), 6 individuálních členů
Zasedání v roce 2019:
27. 2. 2019 (jednání uskutečněno per rollam) – Volba nového předsedy sekce.

Královéhradecká krajská sekce

Předseda sekce: PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerie v Jičíně), datum volby: 17. 12.
2018
Počet členů sekce: 24 řádných členů (institucí), 6 individuálních členů, 2 čestní členové
Zasedání v roce 2019:
25. 3. 2019, Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích – Společné zasedání
s Pardubickou krajskou sekcí AMG.
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8. 11. 2019, Kuks, České farmaceutické muzeum – Společné zasedání s Pardubickou krajskou
sekcí AMG, problematika pojištění sbírkových předmětů, projekt ELVIS, připravovaná výstava
„Poklady sbírek Královéhradeckého kraje” a anglické mutace stejnojmenné publikace.

Pardubická krajská sekce

Předseda sekce: Ing. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14
„U cihelny“ Králíky), datum volby: 25. 3. 2019
Počet členů sekce: 27 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 3 čestní členové
Zasedání v roce 2019:
25. 3. 2019, Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích – Společné zasedání
s Královéhradeckou krajskou sekcí AMG, za účasti náměstka hejtmana Pardubického kraje Mgr.
Romana Línka, MBA, a Mgr. Aleny Horákové, BA (Hons), z Destinační společnosti Východní Čechy
a člena Exekutivy AMG PhDr. Pavla Cipriana, vystoupení hostů k problematice podpory muzeí,
turistického ruchu a destinační politiky v Pardubickém kraji, informace z jednání Senátu
a Exekutivy AMG, registrace a akreditace muzeí, záležitosti legislativy, GDPR, volba nového
předsedy sekce.
8. 11. 2019, Kuks, České farmaceutické muzeum – Společné zasedání s Královéhradeckou
krajskou sekcí AMG, informace o činnosti Exekutivy AMG, o novinkách v dotačních programech
Královéhradeckého kraje, doporučení k pojištění při výpůjčkách sbírkových předmětů, jejich
přepravě apod., projekt ELVIS, informace o plánované výstavě vycházející z publikace Poklady
sbírek Královéhradeckého kraje a o záměru vydat publikaci v anglické mutaci, komentovaná
prohlídka expozice Historie lékáren a Historie výroby léků.

Krajská sekce Vysočina

Předseda sekce: MgA. Jiří Jedlička (Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě), datum volby: 31. 3.
2016; nový předseda sekce: Ing. Jaroslav Martínek (Muzeum Vysočiny Třebíč), datum volby: 6. 2.
2019
Počet členů sekce: 23 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2019:
6. 2. 2019, Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava
20. 6. 2019, Žďár nad Sázavou, Muzeum nové generace
7. 10. 2019, Polná, Městské muzeum Polná
12. 12. 2019, Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Hlavní náplň všech jednání sekce vždy navazovala na obsah jednotlivých zasedání Senátu AMG,
byla projednávána příprava společného prezentačního projektu, byl řešen také existenční problém
Městského muzea v Chotěboři.

Jihomoravská krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. Petr Kubín (Regionální muzeum v Mikulově), datum volby: 26. 3. 2019
Počet členů sekce: 29 řádných členů (institucí), 26 individuálních členů, 5 čestných členů
Zasedání v roce 2019:
26. 3. 2019, Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Volba nového předsedy sekce,
diskuze k navýšení příspěvků AMG, informace o obsahu nového zákona o muzeích, informace
o přípravě zákonů o zbraních a munici.

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 2019:
5. 4. 2019, Šumperk, Vlastivědné muzeum v Šumperku – Problematika pořizování sbírkových
předmětů a inventarizace, evidence dle zákona o účetnictví, registr smluv, GDPR, společné jednání
ekonomů a účetních členských organizací (projednáván speciální ekonomické a účetní případy).
29.–30. 10. 2019, Jeseník, Lázně Jeseník – Porada ředitelů kulturních organizací Olomouckého
kraje, aktuální otázky oboru muzejnictví ve vztahu k zákonu o účetnictví, funkce muzeí a zejména
jejich regionální působnost.

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 (Národní muzeum v přírodě), Mgr. Pavel Hrubec, MBA (Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně), datum volby: 7. 3. 2019
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Počet členů sekce: 17 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 2 čestní členové
Zasedání v roce 2019:
7. 3. 2019, Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Volba nového předsedy sekce
a členů výboru, projednání materiálů zaslaných Exekutivou AMG (zpráva o činnosti, registr muzeí
a galerií, stanovisko AMG k návrhu nového zákona o muzeích), legislativa, diskuze.

Moravskoslezská krajská sekce

Předsedkyně sekce: PhDr. Sylva Dvořáčková (Muzeum Novojičínska), datum volby: 1. 2. 2016;
nová předsedkyně sekce: Ing. Jitka Koščáková (Muzeum v Bruntále), datum volby: 21. 2. 2019
Počet členů sekce: 19 řádných členů (institucí), 14 individuálních členů
Zasedání v roce 2019:
28. 2. 2019, Hradec nad Moravicí, Hotel Belarie – Setkání v rámci porady ředitelů organizací
zřizovaných Moravskoslezským krajem, spolupráce na krajské koncepci muzejnictví po roce 2020.
22. 11. 2019, Bruntál, Muzeum v Bruntále – Informace ze zasedání Senátu AMG, aktuální dění
v AMG, diskuze k muzejní legislativě.

Komise AMG

Komise archeologická

Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (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 2019:
29. 5. 2019, Staré Město, Památník Velké Moravy – Příprava XLVII. semináře komise.
Konferenční činnost orgánu AMG:
29.–31. 5. 2019, Staré Město, Památník Velké Moravy – XLVII. seminář na téma „Ochrana
a uchování sbírek v muzeích a památkových institucích“ (účast 62 archeologů z muzeí a institucí
památkové péče, diskuze o potřebách ochrany archeologických sbírek).

Komise botanická

Předseda komise: Mgr. Lukáš Krinke (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), datum volby: 21.
5. 2019
Členové výboru: RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum), Mgr. Jiří Juřička (Muzeum
Vysočiny Jihlava), datum volby: 21. 5. 2019
Počet členů komise: 34 institucí (50 zástupců), 2 individuální členové, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2019:
21. 5. 2019, Frýdlant nad Ostravicí, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek – Zvolení návrhové
komise, schválení programu zasedání, volební komise a volebního řádu, informace o stavu členské
základny, o zasedáních Senátu AMG, o hospodaření komise v letech 2018 a 2019, zvolení nového
předsedy a členů výboru komise, příprava podzimního semináře v Brně, upřesnění plánu činnosti
komise na léta 2020–2022 (2020 – Velká Fatra, garant Prírodovedná komisia ZMS; 2021 –
Plzeňsko, garant Západočeské muzeum v Plzni; 2022 – Brněnsko, garant Moravské zemské
muzeum), diskuze k plánu činnosti komise a jeho schválení.
Konferenční činnost orgánu AMG:
20.–24. 5. 2019, Frýdlant nad Ostravicí, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek – Každoroční
terénní seminář sestávající z přednášek a odborných exkurzí. Exkurze byly vedeny Mgr. Veronikou
Kalníkovou ze Správy CHKO Beskydy a regionálními znalci Ing. Davidem Hlisnikovským a Mgr.
Nikolou Kantorovou. Cílem exkurzí byla obora pod hradem Hukvaldy, severovýchodní část
Moravskoslezských Beskyd a vrchol Radhošť, industriální lokality v blízkosti Třince a štěrkové
náplavy řeky Morávky. Setkání se zúčastnilo na 30 muzejních botaniků a příznivců komise, z toho 4
ze Slovenska.
27.–28. 11. 2019, Brno, Moravské zemské muzeum – Tradiční podzimní seminář k určování
obtížných taxonů flóry ČR. První den semináře byl věnován determinaci rodu Batrachium. Úvodní
přednášku připravil Mgr. Jan Prančl (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.), pod jeho vedením proběhlo
i určovací praktikum. Účastníci semináře determinovali a revidovali dovezené položky ze svých
herbářů. Mgr. Jan Doležal a Ing. Pavel Lustyk seznámili přítomné s novinkami v květeně ČR.
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Komise etnografická

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,
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 (107 zástupců), 12 individuálních členů, 4 čestní členové
Zasedání v roce 2019:
3. 1. 2019 (jednání uskutečněno per rollam) – Schválení výroční zprávy komise za rok 2018,
schválení změn v členské základně komise.
2. 4. 2019, Přerov, Muzeum Komenského v Přerově – Stanovení termínů a míst jarního
a podzimního semináře v roce 2019, redakční práce na edici heslářů Názvosloví etnografických
sbírek, schválení změn v členské základně komise.
18. 9. 2019 (jednání uskutečněno per rollam) – Schválení projektů pro přidělení finančního
příspěvku z rozpočtu AMG na rok 2020, stanovení harmonogramu prací na jednotlivých heslářích.
14. 10. 2019, Praha, Muzeum hlavního města Prahy – Redakční práce na edici heslářů,
vytvoření pracovních skupin k jednotlivým tematickým okruhům Názvosloví etnografických sbírek,
schválení změn v členské základně komise.
6. 12. 2019 (jednání uskutečněno per rollam) – Schválení změn v členské základně komise.
Ediční činnost orgánu AMG:
CHMELENSKÝ, M. – TICHÁ, J. (eds.). Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví. Praha
/ Rožnov pod Radhoštěm : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Národní muzeum
v přírodě, 2019. ISBN 978-80-86611-82-2.
Konferenční činnost orgánu AMG:
2.–3. 4. 2019, Přerov, Muzeum Komenského v Přerově – Jarního semináře komise se
účastnilo 45 odborných pracovníků z 24 institucí. První den bylo předneseno 14 příspěvků a 5 zpráv
informativního charakteru. Druhý den byl věnován exkurzím (vesnické muzeum v Prosenici,
komentovaná prohlídka Zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová v Brodku u Přerova, prohlídka
Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, návštěva místního pivovaru a unikátní funkční sladovny).
15.–16. 10. 2019, Praha, Zámecký areál Ctěnice – Podzimního semináře komise se účastnilo
46 odborných pracovníků z 19 institucí. První den bylo předneseno 7 referátů a 11 zpráv z oboru.
Druhý den si účastníci prohlédli stálé expozice a depozitáře Muzea hl. m. Prahy (Praha Karla IV.
Velkolepé staveniště Evropy v domě U Zlatého prstenu, vč. multimediálního pohledu na Prahu
Rudolfa II. z roku 1606, prohlídka Podskalské celnice a depozitářů ve Stodůlkách).

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 (43 zástupců), 9 individuálních členů
Zasedání v roce 2019:
27. 5. 2019, Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi –
Plenární zasedání komise, informace o dění v AMG, diskuze o změnách v členské základně komise,
výměna zkušeností související s problematikou správy muzejních sbírek, PR apod.
Ediční činnost orgánu AMG:
BALÁŽOVÁ, K. – GIBALOVÁ, E. – GONDOVÁ, T. – JANČURA, M. – KREMPASKÁ, Z. –
MACKOVJAKOVÁ, P. – VANDRÁŠIK, D. Sprievodca po lokalitách v Spišskej Novej Vsi a okolí
u příležitosti Seminára geológov múzeí Slovenskej a Českej republiky, pořádaného ve dnech 27. až
31. května 2019. Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2019.
Konferenční činnost orgánu AMG:
27.–31. 5. 2019, Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
– Program semináře rozdělen do 5 dní. První den proběhly úvodní přednášky ke geologii Spiše
a okolí. Následující 3 dny byly připraveny exkurze po geologických lokalitách, večer probíhaly
přednášky s geologickou tematikou. Seminář byl zakončen individuálními programy účastníků.
Akce skýtá příležitost diskutovat nad koncepčními problémy, oborovými novinkami (vzdělávání,
školení), výzkumnými projekty a jejich výsledky, výstavními tématy, vč. možností výměn.

Komise knihovnická

Předsedkyně komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka), datum volby:
3. 9. 2019
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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, individuální členka AMG), Bc. Šárka Bláhová
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Mgr. Jiří David (Muzeum Brněnska), Eva Entlerová, BBus
(Hons) (České muzeum stříbra ře), Mgr. Barbora Horáková (Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě), PhDr. Martina Horáková (Národní galerie v Praze), Mgr. Alžběta Kulíšková (Muzeum Českého
ráje v Turnově), Ing. Diana Kvapilová (Oblastní muzeum a galerie v Mostě, individuální členka
AMG), Mgr. Helena Macurová (Muzeum Těšínska), PhDr. Judita Matějová (Moravská galerie
v Brně), Iva Nývltová (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), Mgr. Štěpán Karel Odstrčil
(Městské muzeum Františkovy Lázně, Památník 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. Veronika Valentová, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum
volby: 3. 9. 2019
Počet členů komise: 75 institucí (111 zástupců), 18 individuálních členů
Zasedání v roce 2019:
28. 1. 2019, Praha, Národní muzeum – Příprava a program 43. semináře ve Slezském
zemském muzeu, příprava obsahu Věstníku AMG č. 2/2019 (věnovaný knihovnám muzeí a galerií),
příprava memoranda o spolupráci oborových profesních organizací v oblasti knihovnictví,
aktualizace jednacího řádu komise.
3. 6. 2019, Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Příprava a program 43. semináře
ve Slezském zemském muzeu, jednání o 44. semináři a podklady k žádosti o příspěvek v roce
2020, změny v Elektronické konferenci KOMIG, web komise, informace o Akvizičním portálu.
4. 11. 2019, Praha, Národní galerie v Praze – Hodnocení průběhu 43. semináře, příprava 44.
semináře v Husitském muzeu v Táboře, zpráva o uzavření memoranda o spolupráci oborových
organizací v oblasti knihovnictví, informace o přípravě Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta
2021–2027.
3. 9. 2019, Opava, Slezské zemské muzeum – Plenární zasedání komise, zpráva o činnosti
v roce 2018, volby nového předsedy a členů výboru komise, schválení zástupců jednotlivých
regionů ve výkonném výboru, schválení nového jednacího řádu, cílů a strategií činnosti komise pro
období 2019–2022.
Ediční činnost orgánu AMG:
43. seminář knihovníků muzeí a galerií ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Čtenář, 71, 2019,
č. 7–8 (zadní obálka).
BĚHALOVÁ, Š. Knihovny muzeí a galerií ČR. Věstník AMG, 2019, č. 2, s. 3.
BĚHALOVÁ, Š. Z historie knihoven muzeí a galerií. Věstník AMG, 2019, č. 2, s. 4–5.
BĚHALOVÁ, Š. Galerie osobností Knihovnické komise AMG. Věstník AMG, 2019, č. 2, s. 9.
BĚHALOVÁ, Š. 43. seminář knihovníků muzeí a galerií. 3.–5. září 2019 Slezské zemské muzeum.
Věstník AMG, 2019, č. 3, s. 31.
BĚHALOVÁ, Š. Spolupráce v oblasti knihovnictví. Věstník AMG, 2019, č. 5, s. 25.
BĚHALOVÁ, Š. Pozvánka na 43. seminář knihovníků muzeí a galerií. Bulletin SKIP, 28, 2019, č. 1,
s. 40–42. č. 3.
DAVID. J. Digitalizace v muzejních knihovnách. Věstník AMG, 2019, č. 5. s. 12–13.
FOLTÝN, T. Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů. Věstník AMG, 2019, č. 2, s. 8.
PETRUŽELKOVÁ, A. Portál literárních muzeí a památníků. Věstník AMG, 2019, č. 2, s. 6.
PETRUŽELKOVÁ, A. Budoucnost muzejních knihoven. Věstník AMG, 2019, č. 2, s. 10.
PETRUŽELKOVÁ, A. Jubileum Štěpánky Běhalové. Čtenář, 71, 2019, č. 6, s. 215.
RICHTER, V. Ústřední knihovnická rada a muzejní knihovny. Věstník AMG, 2019, č. 2, s. 7.
SKUČKOVÁ, B. Spolupráce muzejních knihoven s MK ČR. Věstník AMG, 2019, č. 2, s. 5–6.
SVOBODOVÁ, E. Souborný katalog a knihovny muzeí a galerií. Věstník AMG, 2019, č. 2, s. 9.
Konferenční činnost orgánu AMG:
3.–5. 9. 2019, Opava, Slezské zemské muzeum – 43. seminář knihovníků muzeí a galerií (117
účastníků). Program prvního dne byl zaměřen na postavení knihovníků a jejich vzdělávání. Součástí
bylo i plenární zasedání komise, na němž byla schválena zpráva o činnosti, nový jednací řád
a proběhly volby do výboru. Na druhý den byly připraveny bloky o efektivní péči a ochraně
knihovních fondů a o akvizicích v knihovnách muzeí a galerií. Závěrečný blok se věnoval digitální
gramotnosti a edukaci v knihovnách muzeí a galerií. V rámci exkurzí navštívili účastníci semináře
Knihovnu Petra Bezruče, Univerzitní knihovnu Slezské univerzity a Zámeckou knihovnu
Lichnovských v Hradci nad Moravicí.
Další činnost orgánu AMG:
Předsedkyně Knihovnické komise AMG je členkou Ústřední knihovnické rady ČR (příprava nové
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2020–2027, s výhledem do roku 2030 – Knihovny jako
pilíře demokracie, kultury a vzdělanosti). Knihovnická komise zastupuje AMG při spolupráci
s knihovnickými spolky v rámci Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví
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a informační činnosti, podepsaného v září 2019 (AMG, Asociace knihoven vysokých škol, Sdružení
knihoven ČR a SKIP). Zástupci knihoven muzeí a galerií PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum
Jindřichohradecka), PhDr. Michaela Tydlitátová (Národní muzeum) a Mgr. Alena Petruželková
(Památník národního písemnictví) jsou členy pracovní skupiny Koncepce trvalého uchování
tradičních knihovních dokumentů. Členové komise se s příspěvky aktivně zúčastnili konferencí v ČR
i v zahraničí.

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, místopředseda), 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 (Národní muzeum v přírodě), Pardubická a Královéhradecká – Mgr. Dana
Modráčková (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování v Litomyšli; čestná členka AMG), Hl. m.
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
Pracovní skupiny komise: Kovy – Ing. Dušan Perlík (Národní galerie v Praze), Sklo – Aranka
Součková-Daňková (Polabské muzeum v Poděbradech), Textil – Ing. Jindřiška Drozenová (Muzeum
hl. m. Prahy), Plasty –PhDr. Petra Vávrová (Národní knihovna ČR)
Počet členů komise: 71 institucí (240 zástupců), 25 individuálních členů, 2 čestní členové
Zasedání v roce 2019:
6. 2. 2019, Brno, Technické muzeum v Brně – Informace o dění v AMG, rekapitulace činnosti
komise v roce 2018, realizace plánu činnosti v roce 2019, publikace k průzkumu a ošetření
archeologického skla, příprava odborného setkání k problematice ošetření plastů, informace
o muzejních standardech, informace z krajských sekcí, o webu komise a diskuze, hlasování o přijetí
nových členů, generální zasedání a spolupráce s E.C.C.O (1. 4. 2019, Záhřeb).
23. 5. 2019 Brno, Technické muzeum v Brně – Pracovní schůzka k přípravě profesních
standardů pro potřebu nového muzejního zákona, představení návrhu materiálu Ing. Aleny Selucké
„Strategie konzervace sbírek“.
9. 9. 2019, Rožnov pod Radhoštěm, Národní muzeum v přírodě – Informace o dění v AMG,
problematika používání dusíku, rámcové profesní standarty ko-re, hlasování o přijetí nových členů,
informace o webových stránkách komise a generálním zasedání E.C.C.O, rekapitulace činnosti
pracovních skupin komise, příprava konference (program, organizační zajištění, exkurze)
a plenárního zasedání komise, příprava konference v Klatovech v roce 2020.
11. 9. 2019, Rožnov pod Radhoštěm, Národní muzeum v přírodě – Plenární zasedání
komise, informace o dění v AMG, problematika používání dusíku, profesní standarty ko-re,
hlasování o přijetí nových členů, informace o webových stránkách komise a generálním zasedání
E.C.C.O, rekapitulace činnosti pracovních skupin.
Ediční činnost orgánu AMG:
Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno : Technické muzeum v Brně, 2019, 9. ISBN 978-8087896-71-6, ISSN 1805-0050. Odborné recenzované periodikum vydávané MCK TMB ve spolupráci
s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG.
Textil v muzeu. Brno : Technické muzeum v Brně, 2019, 15. ISBN 978-80-87896-75-4, ISSN
1804-1752. Odborné recenzované periodikum vydávané TMB ve spolupráci s Komisemi AMG.
Příprava publikace Sklo z archeologických výzkumů. Manuál nejen pro archeology (pracovní
skupina Sklo).
Konferenční činnost orgánu AMG:
9. 3. 2019, Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Seminář „Historie
odívání”. Pracovní skupina Textil ve spolupráci s MCK TMB.
14.–15. 5. 2019, Brno, Technické muzeum v Brně – Odborná konference „Český granát:
Historie, identifikace, zpracování a restaurování“. Pracovní skupiny Kovy a Sklo ve spolupráci
s MCK TMB (24 příspěvků). Přednášky byly zaměřeny na historii a současnost těžby, zpracování
českého granátu, možnosti jeho destruktivní a nedestruktivní identifikace, možné imitace,
zastoupení českého granátu v muzejních sbírkách a zásady péče o předměty zdobené drahými
kameny, vč. postupů restaurování. MCK TMB připravuje kolektivní monografii.

31

4.–5. 6. 2019, Brno, Technické muzeum v Brně – Odborná konference „Textilní ruční práce:
Zrcadlo ženského světa“. Pracovní skupina Textil ve spolupráci s MCK TMB.
3. 9. 2019, Praha, Národní knihovna ČR – konference „Péče o moderní materiály v muzeích,
galeriích, knihovnách a archivech“. Pracovní skupina Plasty ve spolupráci s NK ČR, VŠCHT a MCK
TMB.
10.–12. 9. 2019, Rožnov pod Radhoštěm, Národní muzeum v přírodě – 28. ročník
Konference konzervátorů-restaurátorů. Úvodní přednáška byla věnována národní kulturní památce
Libušín těžce poškozené požárem v roce 2014. Tématu rizika ohně a jeho ničivým účinkům na
památky byl věnován i příspěvek o restaurování historických palných zbraní z hradu Krásna Hôrka.
Součástí konference byla panelová diskuze u posterových prezentací. Odborné exkurze se
odehrály v areálu Valašského muzea v přírodě, vč. návštěvy objektu Libušín na Pustevnách.
V rámci programu se uskutečnilo plenární zasedání komise, kterého se zúčastnilo 91 členů. Celkem
se konference zúčastnilo na 300 osob.
25. 11. 2019, Praha, Muzeum Policie ČR – Seminář „Záludnosti konzervování-restaurování
historických zbraní a zbrojí“. Pracovní skupina Kovy (10 příspěvků, různé přístupy restaurování
zbraní a zbroje).
Další činnost orgánu AMG:
V roce 2019 byla navázána spolupráce se Slovinským restaurátorským svazem (příprava
a realizace exkurze ve dnech 26.–27. 9. 2019 v ČR). Členové komise se se svými akcemi zapojili
do „Evropských dnů konzervování-restaurování", kampaň probíhala ve dnech 7.–13. 10. 2019.
Komise zpracovala stanovisko k podmínkám používání dusíku pro dezinsekci předmětů kulturního
dědictví jako argumentační materiál pro AMG a ČV ICOM (17. 10. 2019).Členové komise se
s příspěvky aktivně zúčastnili konferencí v ČR i v zahraničí.

Komise muzeologická

Předseda komise: PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (individuální člen AMG), datum volby: 27. 5. 2019
Členové výboru komise: Mgr. Václav Rutar (Národní technické muzeum, I. místopředseda),
Mgr. Žaneta Marešová (individuální členka AMG, II. místopředsedkyně), Mgr. Lenka Šimo
(individuální členka AMG), Mgr. Josef Večeřa (Technické muzeum v Brně), datum volby: 27. 5.
2019
Počet členů komise: 18 institucí (28 zástupců), 9 individuálních členů
Zasedání v roce 2019:
27. 5. 2019, Brno, Technické muzeum v Brně – Příprava plenárního zasedání a diskusního fóra
komise.
7. 8. 2019, Praha, Restaurace na Hl. nádraží – Příprava realizace úkolů v nastávajícím období.
Konferenční činnost orgánu AMG:
27. 5. 2019, Brno, Technické muzeum v Brně – Diskusní fórum a plenární zasedání komise.

Komise muzejních historiků

Předseda komise: PhDr. Luděk Beneš (čestný člen AMG), datum volby: 4. 10. 2018
Členové výboru komise: Mgr. Zdeněk Duda (Prácheňské muzeum v Písku, místopředseda), Mgr.
Václav Houfek (Muzeum města Ústí nad Labem), PhDr. Markéta Lhotová (Severočeské muzeum
v Liberci), datum volby: 4. 10. 2018
Počet členů komise: 35 institucí (42 zástupců)
Zasedání v roce 2019:
10. 4. 2019, Písek, Prácheňské muzeum v Písku – Zhodnocení semináře „Nové zkušenosti
a poznatky z tvorby výstav s historickou tématikou“, činnost komise v dalším obodbí, celoživotní
vzdělávání muzejních pracovníků.
8. 10. 2019, Praha, Sekretariát AMG – Diskuze k prohlídce nových stálých expozic Národního
muzea, aktualizace členské základny komise, spolupráce s Komisí regionální historie Moravy
a Slezska AMG, příprava semináře „Prezentace v malém muzeu“, ve dnech 7.–8. 4. 2020
v Městském muzeu v Blatné (návrh programu), informace o čtyřstranném setkání muzejníků, ve
dnech 22.–24. 9. 2019 v Bad Ischlu.
Konferenční činnost orgánu AMG:
9. 4. 2019, Písek, Prácheňské muzeum v Písku – Seminář „Aktuální trendy v muzejních
výstavách s historickou tématikou“. Na semináři zaznělo 5 hlavních příspěvků a uzavřela jej
panelová diskuze rozdělená do 3 bloků (reflexe aktuálního stavu českého muzejního výstavnictví
s důrazem na ukázky dobré praxe, současná česká výstavní kritika a perspektivy v oblasti
výstavnictví). Program byl zakončen prohlídkou výstavy „Jitex 70“. Cíl semináře, tj. seznámit
muzejní historiky s aktuálními trendy v muzejním výstavnictví v oblasti historie a poskytnou jim
možnost toto téma prodiskutovat, se podařilo splnit. Vzhledem k časovému omezení byla formulace
trendů výběrová a dílčí a mnohdy zobecňující, prostřednictvím zpětných vazeb účastníků semináře
se nicméně jednalo o velmi vítaný vstup a podklad pro nezbytnou diskuzi.
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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 2019:
Setkání členů komise se v roce 2019 neuskutečnilo.
Další činnost orgánu AMG:
Cyklus přednášek uspořádaný ve spolupráci NM, České numismatické společnosti a Numismatické
komise AMG.

Komise pro bezpečnost v muzeích

Předseda komise: Ing. Martin Mrázek, Ph.D. (Technické muzeum v Brně), datum volby: 21. 12.
2018
Členové výboru komise: Ing. Pavel Jirásek (individuální člen AMG), Ondřej Kulík
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Miroslav Kučera (Moravská galerie v Brně), Mgr. Antonín
Šimčík (Národní zemědělské muzeum, Slezská univerzita v Opavě), datum volby: 21. 12. 2018
Počet členů komise: 13 institucí (13 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2019:
Setkání členů komise se v roce 2019 neuskutečnilo.
Konferenční činnost orgánu AMG:
20. 6. 2019, Brno, Technické muzeum v Brně – Česko-norský workshop na téma „Stabilní
hasicí zařízení a požární ochrana v kulturních institucích”. MCK TMB ve spolupráci s Komisí pro
bezpečnost v muzeích AMG a ČV ICOM (28 účastníků). Seminář ze série „Ochrana a bezpečnost
paměťových institucí”, hlavními tématy byly preventivní opatření, prostorová, předmětová
a požární ochrana, shrnutí dosavadních zkušeností a diskuze. Program byl rozdělen do 2 bloků
(teoretická a praktická část s ukázkami).

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku

Předsedkyně komise: Mgr. et Bc. Jitka Pešková (individuální členka AMG), datum volby: 27. 6.
2016; nová předsedkyně komise: Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (Oddělení muzeologie ÚAM FF MU),
datum volby: 3. 6. 2019
Členové výboru komise: Mgr. Tomáš Drobný (Moravské zemské muzeum – Metodické centrum
muzejní pedagogiky, místopředseda), Mgr. Monika Mikulášková (Muzeum Brněnska), Mgr. Jitka
Pešková (individuální členka AMG), Mgr. Michaela Zálešáková (Masarykovo muzeum v Hodoníně),
datum volby: 3. 6. 2019
Pracovní skupiny: Muzeum škole/Škola muzeu – Mgr. Jitka Králová (Regionální muzeum Mělník),
Mgr. Iva Vachková, Ph.D. (Muzeum hl. m. Prahy)
Počet členů komise: 49 institucí (81 zástupců), 9 individuálních členů
Zasedání v roce 2019:
16. 1. 2019, Západočeské muzeum v Plzni – Stav a změny členské základny, organizace
a příprava konference „Aktuální trendy v muzejní edukaci a prezentaci“, informace o činnosti
komise.
19. 2. 2019, Brno, Klinika Logo – Stav a změny členské základny, příprava konference
a plenárního zasedání komise.
2. 6. 2019, Plzeň, Restaurace U Salzmannů – Příprava konference, propagační materiály,
příprava plenárního zasedání komise a voleb do výboru, aktualizace členské základny.
3. 6. 2019, Plzeň, Národopisné muzeum Plzeňska – Plenární zasedání komise, volby nového
předsedy a členů výboru komise, zpráva o činnosti výboru a pracovních skupin za rok 2018, zpráva
o činnosti komise za období 2016–2019, zpráva o stavu členské základny komise, diskuze, volba
nového předsedy, místopředsedy a členů výboru komise.
24. 6. 2019, Brno, ÚAM FF MU – Post-konferenční zpětná vazba, výsledky dotazníkového
průzkumu mezi účastníky akce a členy komise, příprava zprávy do periodik, výběr místa konání
konference v roce 2020, zahájení příprav projektu a žádosti o příspěvek AMG, rozdělení agendy
mezi členy nově zvoleného výboru komise.
16. 12. 2019, Brno, Klinika Logo – Informace o dění v AMG, shrnutí aktivit komise za rok 2019
a plány na rok 2020.
Ediční činnost orgánu AMG:
DROBNÝ, T. Podpora muzeí a vzdělávání v kultuře. Věstník AMG, 2020, č. 1, s. 22-23.
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JAGOŠOVÁ, L. – PEŠKOVÁ, j. Spektrum činností pedagogické komise. Věstník AMG, 2019, č. 5, s.
27.
KRÁLOVÁ, J. – VACHKOVÁ, I. Muzeum škole/Škola muzeu. Věstník AMG, 2019, č. 4, s. 25.
KRÁLOVÁ, J. – VACHKOVÁ, I. Muzeum škole/Škola muzeu. Věstník AMG, 2019, č. 6, s. 23.
PEŠKOVÁ, J. – JAGOŠOVÁ, L. Museum work with gifted schoolchildren : Geology olympiad in the
Czech Republic. Museologica Brunensia, 2019, č. 1, s. 32–34.
VACHKOVÁ, I. Třetí konference „Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci”. Museologica
Brunensia, 2019, č. 2, s. 66–69.
Konferenční činnost orgánu AMG:
18. 3. 2019, Praha, Muzeum hlavního města Prahy – Seminář pracovní skupiny Muzeum
škola/Škola muzeu. Příspěvky na téma vztah muzea a školy, základy právního povědomí pro
edukátory, workshopy (praxe pořádání muzejních příměstských táborů, muzejní edukace ve
veřejném prostoru).
3.–4. 6. 2019, Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni – Konference „Aktuální trendy v muzejní
prezentaci a edukaci III” na téma „Neobyčejné možnosti neformálního vzdělávání”, s mezinárodní
účastí (Matija Dronjić – Etnografické muzeum v Záhřebu, Željka Bosnar Salihagić – Tyflografické
muzeum v Záhřebu, Tjaša Juhart – Muzeum loutkářství v Ljubljaně). Záštitu akci poskytla Katedra
UNESCO pro muzeologii a světové dědictví FF MU.
23. 9. 2019, Praha, Muzeum hlavního města Prahy – Seminář pracovní skupiny Muzeum
škola/Škola muzeu. Příspěvky na téma specifika muzejní edukace, workshopy (pomůcky pro
přiblížení funkce technických exponátů, práce s talentovanými žáky, možnosti využití sbírkového
předmětu textové povahy při programu v muzeu).
Další činnost orgánu AMG:
Komise je partnerem Ústavu geologických věd PřF MU při organizování Geologické olympiády
(hlavní koordinátor krajských kol, zajišťuje zapojení muzejních organizací v jednotlivých krajích).
Komise je za AMG pověřena spoluprací s ČT :D (zapojení členských muzeí do soutěže „Rozbzuč
déčko“, cílem jsou rodiny s dětmi, projekt probíhá během letních prázdnin, v roce 2019 byla
soutěže zaměřena na přírodovědná, resp. environmentální témata). Členové komise se s příspěvky
aktivně zúčastnili konferencí v ČR (3.–5. 9. 2019, Opava, Slezské zemské muzeum – 43. seminář
knihovníků muzeí a galerií; 3.–4. 10. 2019, Jičín, Masarykovo divadlo v Jičíně – Konference
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na téma „Vztah k místu a způsob
zprostředkování veřejnosti”).

Komise regionální historie Moravy a Slezska

Předseda komise: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum volby: 9. 10. 2019
Členové výboru komise: PhDr. Blanka Rašticová (čestná členka AMG, místopředsedkyně), PhDr.
Miroslava Kvášová (Muzeum Vysočiny Pelhřimov), Mgr. Lubor Maloň (Muzeum Komenského
v Přerově), Mgr. Markéta Mercová, Dr. (Muzeum Kroměřížska). Mgr. Ilona Pavelková (Muzeum
Těšínska), PhDr. Naděžda Urbánková (Technické muzeum v Brně), datum volby: 9. 10. 2019
Počet členů komise: 47 institucí (120 zástupců), 2 individuální členové, 1 čestný člen
Zasedání v roce 2019:
28. 5. 2019, Brno, Technické muzeum v Brně – Informace o aktuálním dění v AMG, projednání
přihlášek nových členů komise, příprava dvoudenního semináře v Prostějově, náměty na podzimní
seminář v roce 2020, tradiční workshop k aktuálním problémům práce muzejníků na téma „Co nás
trápí, s čím potřebujeme poradit", diskuze.
9. 10. 2019, Prostějov, Muzeum a galerie v Prostějově – Informace o aktuálním dění v AMG,
projednání přihlášek nových členů komise, projednání nového jednacího řádu, příprava programového
prohlášení komise na léta 2020–2022 (strategie činnosti), příprava jarního a podzimního semináře
v roce 2020, tradiční workshop k aktuálním problémům práce muzejníků na téma „Co nás trápí, s čím
potřebujeme poradit", diskuze.
Konferenční činnost orgánu AMG:
9.–10. 10. 2019, Prostějov, Muzeum a galerie v Prostějově – Odborný seminář komise rozdělený
do 3 tematických bloků (I. Literární a písemné pozůstalosti, pozůstalosti osobností v muzejních
sbírkách, jejich evidence, využití a úskalí práce s nimi, spolupráce s archivy; II. Nový památkový zákon,
památky a památkové objekty ve správě muzeí, památky a sbírky v církevním majetku a spolupráce
muzeí s církevními subjekty; III. Opomíjené oblasti dokumentace v muzejních sbírkách Moravy
a Slezska). Konference se zúčastnilo 44 členů komise. Součástí programu byly i odborné exkurze
(Národní dům v Prostějově, aktuální výstavy a stálé expozice muzea) a beseda o historii amatérského
divadla na Prostějovsku. Součástí setkání bylo také plenární zasedání komise a volby nového
předsedky a členů výboru. Debata v rámci tradičního workshopu reflektovala zkušenosti s využitím
dobrovolníků v muzeích.
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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 (57 zástupců)
Zasedání v roce 2019:
11. 9. 2019, Horka nad Moravou, Lovecká chata – Informace o aktuální dění v AMG,
aktualizace členské základny komise, plán činnosti na rok 2020 a výhled do roku 2021, zprávy
o plánovaných výzkumných expedicích členů komise.
Konferenční činnost orgánu AMG:
11.–13. 9. 2019, Horka nad Moravou, Lovecká chata / Olomouc, Vlastivědné muzeum
v Olomouci – Společný seminář komise a zoologů Státní ochrany přírody v CHKO Litovelském
Pomoraví (13 příspěvků, 33 účastníků). Součástí setkání bylo plenární zasedání komise, prohlídka
a beseda v expozicích Vlastivědného muzea v Olomouci a také exkurze v CHKO Litovelské
Pomoraví a v Javoříčských jeskyních.

Komise dějin umění

Komise byla rozhodnutím XII. Sněmu AMG pro její dlouhodobou nečinnost zrušena.

Komise pro lidové stavitelství

Komise byla rozhodnutím XII. Sněmu AMG pro její dlouhodobou nečinnost zrušena.

Komise pro militaria

Komise byla rozhodnutím XII. Sněmu AMG pro její dlouhodobou nečinnost zrušena.

Komise pro muzejní management

Komise dostala na základě rozhodnutí XII. Sněmu AMG šestiměsíční lhůtu na obnovení své činnosti.
V případě, že tak neučiní, byli členové Senátu AMG pověřeni k hlasování o pozastavení její činnosti.

Další členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím
Brno, Moravská galerie v Brně
Brno, Moravská zemská knihovna v Brně
Brno, Moravské zemské muzeum
Brno, Muzeum města Brna
Brno, Technické muzeum v Brně
Opava, Slezské zemské muzeum
Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni
Praha 1, Muzeum hlavního města Prahy
Praha 1, Národní galerie v Praze
Praha 1, Národní knihovna ČR
Praha 1, Památník národního písemnictví
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Praha 1, Židovské muzeum v Praze
Praha 3, Vojenský historický ústav Praha
Praha 7, Národní technické muzeum
Praha 7, Národní zemědělské muzeum
Předklášteří, Muzeum Brněnska
Rožnov pod Radhoštěm, Národní muzeum v přírodě
Terezín, Památník Terezín

Revizní komise AMG

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)
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C. Stav, změny a personální obsazení Kolegií AMG

Předsedové Kolegia muzeí kraje A. Jiráska, B. Němcové a bří Čapků AMG, Kolegia muzeí
královských měst AMG a Kolegia galerií AMG se v roce 2019 účastnili jednání Senátu AMG.

Regionální kolegia AMG
Kolegium jihočeských muzeí

Předseda kolegia: Mgr. Aleš Seifert (Alšova jihočeská galerie)

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; nový předseda kolegia: Mgr. et Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. (Městské muzeum
v Jaroměři), datum volby: 10. 6. 2019
Zasedání v roce 2019
10. 6. 2019, Nové Město nad Metují, Městské muzeum – Informace z jednání Senátu AMG,
diskuze nad aktualitami z členských institucí AMG.
18. 11. 2019, Dvůr Králové nad Labem, Městské muzeum – Informace z jednání Senátu AMG,
diskuze nad aktualitami z členských institucí AMG.

Kolegium muzeí královských měst

Předsedkyně kolegia: RNDr. et Mgr. Miroslava Šandová (Západočeské muzeum v Plzni), datum
volby: 27. 3. 2019; členové výboru: Mgr. Magdalena Elznicová-Mikesková (Muzeum T. G. M.
Rakovník), Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum ve Slaném), datum volby: 27. 3. 2019
Zasedání v roce 2019:
27. 3. 2019, Žatec, Muzeum K. A. Polánka v Žatci – Informace z jednání Senátu AMG, nová
emise členských průkazů AMG, volba předsedy kolegia a členů výboru, informace o dění
v členských muzeích AMG, prohlídka nových depozitářů muzea.

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)

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

Kolegium momentálně nemá předsedu, zasedání a volby nového vedení se předpokládají ve
2. polovině roku 2020.
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D. Hospodaření AMG v roce 2019

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 2019

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

I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

30.950 Kč

20

619.000 Kč

II. (26–70 zaměstnanců)

12.380 Kč

43

532.340 Kč

III. (11–25 zaměstnanců)

7.000 Kč

63

441.000 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců)

2.300 Kč

179

411.700 Kč

470 Kč

205

96.350 Kč

Individuální členové
Celkem

Ideální výnos v Kč

2.100.390 Kč

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG: 1) za rok 2017 jednoho
individuálního člena (ve výši 470 Kč); 2) za rok 2018 tří individuálních členů (ve výši 1.175 Kč);
3) za rok 2019 dvou řádných (ve výši 3.450 Kč) a 5 individuálních členů (ve výši 2.350 Kč).

F. Přehled hospodaření AMG v roce 2019

AMG hospodařila v roce 2019 s finančními prostředky v celkové výši 4.720.790,55 Kč.
Celkové náklady AMG činily k 31. prosinci 2019 celkem 4.248.902,24 Kč. Výsledek hospodaření
AMG byl k 31. prosinci 2019 vykázán se ziskem ve výši 471.888,31 Kč.

Oblast výnosů

AMG hospodařila v roce 2019 s finančními prostředky v celkové výši 4.720.790,55 Kč.
Senát AMG na svém zasedání dne 4. června 2019 schválil Plán činnosti a rozpočet AMG pro rok
2019 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 2019 byla AMG příjemcem dotací od Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního
města Prahy v celkové výši 1.867.000 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 XVII.
a XVIII. ročníku soutěže, příprava a realizace slavnostního předávání Cen Gloria musaealis 2018,
provoz webových stránek soutěže na adrese http://www.gloriamusaealis.cz.“ dotaci ve výši
800.000 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 727.000 Kč.
Magistrát hlavního města Prahy poskytl AMG grant ve výši 190.000 Kč na projekt „Pražská muzejní
noc 2019“.
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Příjmy
Příjmy nedaňové
Účet č.

662

Úroky
Kreditní úroky – banka

16.669,67 Kč

Celkem úroky
Účet č.

16.669,67 Kč

684

Přijaté příspěvky
Členské příspěvky AMG

2.094.900,00 Kč

Členské příspěvky ČKMŠ

40.000,00 Kč

Celkem přijaté příspěvky
Účet č.

690

2.134.900,00 Kč

Přijaté granty a dotace
Dotace MK ČR – Propagace

150.000,00 Kč

Dotace MK ČR – Informační servis

727.000,00 Kč

Dotace MK ČR – Gloria musaealis

800.000,00 Kč

Magistrát Hl. m. Prahy

190.000,00 Kč

Celkem přijaté granty a dotace

1.867.000,00 Kč

Příjmy daňové
Účet č.

602

Tržby z prodeje služeb
Prodej publikací

13.412,00 Kč

Služby (reklama)

73.000,00 Kč

Propagace Pražská muzejní noc

174.394,50 Kč

Propagace Gloria musaealis

110.000,00 Kč

Soutěžní poplatky Gloria musaealis

68.800,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky – kursovné

115.000,00 Kč

Účastnické poplatky – E.C.C.O.

22.000,00 Kč

Služby IX. Kolokvium AMG

75.000,00 Kč

Účastnické poplatky – IX. Kolokvium AMG

50.614,38 Kč

Celkem tržby z prodeje služeb

702.220,88 Kč

Příjmy celkem

4.720.790,55 Kč

Oblast nákladů
Celkové náklady AMG byly k 31. prosinci 2019 vykázány ve výši 4.248.902,24 Kč.
Výdaje
Celkem

AMG

MK ČR

Gloria musaealis

67.905,10 Kč

22.905,10 Kč

45.000,00 Kč

Festival muzejních nocí / Pražská muzejní noc

18.493,00 Kč

5.493,00 Kč

13.000,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky

13.243,75 Kč

4.426,25 Kč

8.817,50 Kč

1.300,00 Kč

320,00 Kč

980,00 Kč

98.607,50 Kč

56.905,00 Kč

41.702,50 Kč

2.137,00 Kč

2.137,00 Kč

– Kč

201.686,35 Kč

92.186,35 Kč

109.500,00 Kč

Provozní náklady AMG – Energie / Svoz odpadu

22.254,00 Kč

22.254,00 Kč

– Kč

Celkem spotřeba energie

22.254,00 Kč

22.254,00 Kč

– Kč

2.747,00 Kč

– Kč

2.747,00 Kč

Účet č. 501

Spotřeba materiálu

Semináře Komisí AMG / Ediční činnost / ČSB setkání
IX. Kolokvium AMG
Provozní náklady AMG – Spotřební materiál
Celkem spotřeba materiálu
Účet č. 502

Účet č. 512

Spotřeba energie

Cestovné zaměstnanců AMG

Gloria musaealis
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Festival muzejních nocí
IX. Kolokvium AMG

1.273,00 Kč

– Kč

1.273,00 Kč

97,00 Kč

– Kč

97,00 Kč

661,00 Kč

– Kč

661,00 Kč

NEMO 2019 / Jednání orgánů AMG

4.103,80 Kč

4.103,80 Kč

– Kč

Celkem cestovné zaměstnanců AMG

8.881,80 Kč

4.103,80 Kč

4.778,00 Kč

Gloria musaealis

738.563,23 Kč

1.310,23 Kč

737.253,00 Kč

Festival muzejních nocí / Pražská muzejní noc

407.206,70 Kč

296.889,10 Kč

110.317,60 Kč

Server muzeí a galerií ČR

27.925,40 Kč

2.516,00 Kč

25.409,40 Kč

Škola muzejní propedeutiky

60.873,00 Kč

– Kč

60.873,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky

Účet č. 518

Ostatní služby

Ediční činnost / Ediční činnost Komisí AMG

73.596,64 Kč

2.814,00 Kč

70.782,64 Kč

Ediční činnost – Věstník AMG

182.385,70 Kč

– Kč

182.385,70 Kč

Semináře a konference Komisí AMG

172.629,22 Kč

– Kč

172.629,22 Kč

27.695,20 Kč

27.695,20 Kč

– Kč

81.514,90 Kč

81.514,90 Kč

– Kč

118.947,78 Kč

4.376,34 Kč

114.571,44 Kč

Jednání orgánů AMG / ČSB setkání ČSB
NEMO 2019 / UZS / E.C.C.O
IX. Kolokvium AMG
Provozní náklady AMG – Cestovné

45.436,10 Kč

45.436,10 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Nájemné

169.618,60 Kč

169.618,60 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Poštovné

3.047,00 Kč

3.047,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Telefon

36.158,91 Kč

36.158,91 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Služby účetnictví

98.626,65 Kč

98.626,65 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Služby IT

36.000,00 Kč

36.000,00 Kč

– Kč

160,00 Kč

160,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Různé
Provozní náklady AMG – Osobní náklady

1.113,20 Kč

1.113,20 Kč

– Kč

2.281.498,23 Kč

807.276,23 Kč

1.474.222,00 Kč

169.584,67 Kč

154.584,67 Kč

15.000,00 Kč

Festival muzejních nocí / Pražská muzejní noc

62.908,60 Kč

62.908,60 Kč

– Kč

Škola muzejní propedeutiky

50.461,00 Kč

– Kč

50.461,00 Kč

165.290,89 Kč

165.290,89 Kč

– Kč

8.000,00 Kč

3.000,00 Kč

5.000,00 Kč

Celkem ostatní služby
Účet č. 521

Mzdové náklady a OON

Gloria musaealis

Ediční činnost
Činnost Komisí AMG / Semináře a konference
IX. Kolokvium AMG

18.039,00 Kč

– Kč

18.039,00 Kč

827.489,84 Kč

827.489,84 Kč

– Kč

1.301.774,00 Kč

1.213.274,00 Kč

88.500,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci

387.456,00 Kč

387.456,00 Kč

– Kč

Celkem zákonné sociální pojištění

387.456,00 Kč

387.456,00 Kč

– Kč

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

20.322,00 Kč

20.322,00 Kč

– Kč

Celkem zákonné sociální náklady

20.322,00 Kč

20.322,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Poplatky

100,00 Kč

100,00 Kč

– Kč

Celkem poplatky

100,00 Kč

100,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Pojištění Sekretariátu AMG

24.183,00 Kč

24.183,00 Kč

– Kč

Celkem kurzové rozdíly

24.183,00 Kč

24.183,00 Kč

– Kč

Osobní náklady AMG – Zaměstnanci AMG
Celkem mzdové náklady
Účet č. 524

Účet č. 538

Účet č. 548

Zákonné sociální pojištění

Poplatky

Provozní náklady AMG

39

Účet č. 568

Ostatní finanční náklady

Provozní náklady AMG ‒ Poplatky za vedení účtu

698,43 Kč

698,43 Kč

– Kč

48,43 Kč

48,43 Kč

– Kč

746,86 Kč

746,86 Kč

– Kč

4.248.902,24 Kč

2.571.902,24 Kč

1.677.000,00 Kč

Provozní náklady AMG – Kursový rozdíl
Celkem ostatní finanční náklady
Výdaje celkem
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Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2019
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 25. května 2019
Stav
Stav
Stav
Stav

pokladny k 1. lednu 2019
valutové pokladny k 1. lednu 2019
bankovních účtů k 1. lednu 2019
cenin (stravenky) k 1. lednu 2019

31.426,00 Kč
96,04 €
2.121.534,36 Kč
22.450,00 Kč (449 ks)

Stav
Stav
Stav
Stav

pokladny k 31. prosinci 2019
valutové pokladny k 31. prosinci 2019
bankovních účtů k 31. prosinci 2019
cenin (stravenky) k 31. prosinci 2019

53.456,00 Kč
116,04 €
2.630.198,07 Kč
16.100,00 Kč (322 ks)

Stav
Stav
Stav
Stav

pokladny k 25. květnu 2020
valutové pokladny k 25. květnu 2020
bankovních účtů k 25. květnu 2020
cenin (stravenky) k 25. květnu 2020

62.620,00 Kč
116,04 €
6.128.941,32 Kč
4.700,00 Kč (94 ks)

Limit pokladní hotovosti byl 1. ledna 2014 nastaven na 40.000 Kč. Tento limit byl překročen dne
9. října 2019. Důvodem byl začátek realizace kursů Školy muzejní propedeutiky – výběr školného
v rámci VIII. běhu nástavbového kursu ve výši 15.000 Kč. Pokladní hotovost byla navýšena
o 2.703 Kč. Zvýšené finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených s běžným
chodem Sekretariátu AMG. Pokladna se vrátila pod stanovený limit dne 4. listopadu 2019. Limit
pokladní hotovosti byl znovu překročen dne 3. prosince 2019. Důvodem byla realizace IX.
celorepublikového kolokvia ve dnech 3.–4. prosince 2019 – výběr účastnických poplatků ve výši
47.100 Kč. Pokladní hotovost byla navýšena na 78.432 Kč. Zvýšené prostředky byly použity na
úhradu nákladů kolokvia, na běžný chod Sekretariátu AMG a k úhradě cestovních náhrad spojených
s vyúčtováním realizovaných projektů v závěru roku 2019. Pokladna se do 31. prosince 2019
nevrátila pod stanovený limit. Pokladní hotovost zůstala navýšena o 13.456 Kč. Limit pokladní
hotovosti byl od 1. ledna 2020 nastaven na 60.000 Kč. V rámci aktuální situace v souvislosti
s pandemií koronaviru nebylo možné uskutečnit plánované výdaje, proto došlo i v roce 2020
k navýšení pokladního limitu (o 1.220 Kč). Revizní komise AMG bere na vědomí překročení
stanoveného limitu s tím, že k čerpání prostředků dojde v nebližším období po zahájení běžného
provozu Sekretariátu AMG.
Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni 25.
května 2020 s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly. Namátková kontrola byla provedena
u následujících dokladů:
Datum

2.1.2019
3.1.2019
7.1.2019
11.2.2019
12.2.2019
18.2.2019
11.3.2019
11.3.2019
13.3.2019
15.3.2019
2.4.2019
26.4.2019
9.5.2019
6.5.2019
16.5.2019
27.5.2019
20.6.2019
24.6.2019
25.6.2019
26.6.2019
27.6.2019
27.6.2019
11.7.2019
22.7.2019

Č. dokladu

219V/001
21901001/19
21911001/19
21901004/19
219P/006
21911029/19
21901060/19
21901120/19
21911047/19
219V/026
21911062/19
219P/010
21903003/19
219V/011
219V/063
21911109/19
219V/084
219P/017
21901315/19
21911135/19
21901535/19
21901571/19
21901578/19
219P/011

Text

distribuce Věstníku AMG č. 6/2018
inzerce Věstník AMG 2019
záloha na služby, 1. Q. 2019 (pronájem kanceláře AMG)
poplatek GM, Národní galerie v Praze
poplatek GM, Národní technické muzeum
cestovné člena exekutivy AMG, I. Chovančíková
členský příspěvek AMG, V. Doležalová
členský příspěvek AMG, K. Maýrová
výjezd poroty GM
distribuce výzvy pro zapojení se do FMN 2019
vedení účetnictví v období 2/2019
dotace pokladny HP
dotace GM, Ministerstvo kultury
výdej stravenek 4/2019, M. Benčová, 20 ks
DPP ceremoniál GM 2018
zajištění ceremoniálu GM 2018 (produkce, účinkující)
cestovné člena komise GM, M. Burdychová
členský příspěvek AMG, K. Maýrová, uhrazeno v HP
členský příspěvek AMG, Poštovní muzeum
seminář Etnografické komise AMG, Přerov
organizační zajištění PMN 2019, Galerie AMU
organizační zajištění PMN 2019, UK Karolinum
propagační služby GM 2018, Česká televize
prodej publikací AMG
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Částka

1.248,00 Kč
30.000,00 Kč
15.713,00 Kč
1.600,00 Kč
800,00 Kč
1.933,00 Kč
470,00 Kč
470,00 Kč
8.413,00 Kč
8.083,00 Kč
7.919,45 Kč
15.000,00 Kč
800.000,00 Kč
1.000,00 Kč
5.600,00 Kč
88.000,00 Kč
1.211,00 Kč
470,00 Kč
7.000,00 Kč
9.993,00 Kč
3.250,00 Kč
3.250,00 Kč
10.000,00 Kč
250,00 Kč

24.7.2019
19.8.2019
28.8.2019
28.8.2019
29.8.2019
3.9.2019
11.9.2019
12.9.2019
16.9.2019
2.10.2019
2.10.2019
7.10.2019
13.11.2019
18.11.2019
21.11.2019
5.12.2019
6.12.2019
13.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
19.12.2019

21911158/19
21901579/19
21911178/19
21901588/19
219V/110
219V/024
21901589/19
21911204/19
219V/118
21911225/19
219P/023
21901628/19
21901639/19
219V/142
21911291/19
21911309/19
21901648/19
219P/040
21901650/19
219P/002
219V/178

kancelářské potřeby ŠMP
prodej publikací AMG, Středočeský kraj
konference NEMO 2019, letenky
členský příspěvek ČKMŠ za rok 2019, AS MV ČR
distribuce Věstníku AMG č. 4/2019, do zahraničí
výdej stravenek 8/2019, V. Potůčková Jurášová, 22 ks
inzerce Věstník AMG č. 5/2019
O2 pevná linka 8/2019
distribuce dopisy ŠMP, přijetí do kurzů 2019/2020
stravenky 500 ks
kurzovné 18. běhu ŠMP
prodej publikací, NK ČR
inzerce Věstník AMG č. 6/2019
cestovné člena RR Věstníku AMG, M. Burdychová
příprava publikace Sklo z archeologických výzkumů
organizační zajištění IX. celorepublikového kolokvia
inzerce Věstník AMG č. 6/2019
inzerce Věstník AMG č. 6/2019, uhrazeno v HP
poplatek GM, Poštovní muzeum
výměna CZK > EUR
cestovné pracovní skupiny AMG, L. Beneš

3.376,00 Kč
755,00 Kč
2.749,93 Kč
5.000,00 Kč
1.368,00 Kč
1.100,00 Kč
5.000,00 Kč
2.468,47 Kč
1.110,00 Kč
26.113,20 Kč
19.000,00 Kč
160,00 Kč
5.000,00 Kč
329,00 Kč
15.000,00 Kč
17.450,00 Kč
3.000,00 Kč
5.000,00 Kč
800,00 Kč
5.116,00 Kč
2.871,00 Kč

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Martin Čarek a Vendula Potůčková Jurášová,
provedla inventarizaci majetku a zásob publikací ke dni 18. března 2020. Nebyly zjištěny rozdíly
a nedostatky mezi skutečným stavem a evidencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný
a nehmotný majetek v hodnotě 1.151.997,57 Kč.
Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků AMG
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG: 1) za rok 2017 jednoho
individuálního člena (ve výši 470 Kč); 2) za rok 2018 tří individuálních členů (ve výši 1.175 Kč);
3) za rok 2019 dvou řádných (ve výši 3.450 Kč) a 5 individuálních členů (ve výši 2.350 Kč).
K 31. prosinci 2019 dlužili členové AMG na členských příspěvcích celkem 7.445 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 2019
a shledala, že je vyúčtování vedeno pečlivě a systematicky. Účetní doklady jsou vedeny přehledně,
bez formálních nedostatků.
Revizní komise AMG se seznámila s protokolem o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 11/2020,
kterou vykonal odbor interního auditu a kontroly MK ČR dne 5. března 2020. Předmětem kontroly
bylo hospodaření s prostředky poskytnutými z programu Kulturní aktivity, podprogram Podpora
projektů spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR
v mezinárodních nevládních organizacích) podporující kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií na projekt „Národní soutěž Gloria musaealis – zajištění XVII.
a XVIII. ročníku soutěže, příprava a realizace slavnostního předávání Cen Gloria musaealis 2018,
provoz webových stránek soutěže na adrese http://www.gloriamusaealis.cz”. Kontrolou bylo
prověřeno čerpání rozpočtových prostředků v souladu s rozpočtovými pravidly a dodržení podmínek
čerpání dotace u AMG. Byly prověřeny všechny faktury, smlouvy, pokladní doklady, cestovní
příkazy a další dokumentace v návaznosti na poskytnuté a vyplacené finanční prostředky dotace.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Revizní komise AMG prošla přehledy plateb sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019
a shledala, že je dokumentace vedena pečlivě a přehledně, bez formálních nedostatků.
Revizní komise AMG se seznámila s protokolem o kontrole č. 846/19/111, o plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterou vykonala PSSZ, územní pracoviště Praha 3,
dne 5. září 2020 (kontrolované období 1. září 2016 – 31. července 2019). Kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky.
Revizní komise AMG
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