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Zpráva o plnění  
Strategických cílů AMG v období 2019–2021 

 
Úvodní slovo předsedkyně AMG 
 Máme před sebou jednání 13. Sněmu AMG. Pandemie onemocnění covid-19 ovlivnila náš život 
zásadním způsobem. Jejím poznávacím znamením byla a je hlavně nevyzpytatelnost. Postavila nás do 
situace, kterou jsme dosud nezažili. Důrazně upozornila na křehkost naší existence a přinutila nás 
přehodnotit priority. Připomněla i zranitelnost kultury a ukázala ekonomickou provázanost řady na první 
pohled nesouvisejících odvětví. V neposlední řadě také prověřila hodnotu mezilidských vztahů. Pandemie  
a opatření proti šíření nákazy přirozeně zasáhla i muzejnictví. S nastalou situací, pro niž jsme neměli živý 
precedens, jsme se prostě a jednoduše museli vyrovnat. Jak hluboký dopad do činnosti muzeí bude stávající 
období v konečném důsledku mít, je těžké říct. Jisté je jen to, že nic nebude jako dřív. Od jara roku 2020 
však můžeme konstatovat, že jsme minimálně popřeli klišé o muzejní ospalosti. Všichni jsme měli možnost 
sledovat, jak se muzea s krizí vyrovnávají a jak ve snaze nepřijít o kontakt se svými návštěvníky přesouvají 
své aktivity do online prostoru. Muzejníci ukázali schopnost improvizace a v řadě případů se již dříve 
existujícím virtuálním projektům dostalo větší pozornosti.  
 Bezprostředně po 12. Sněmu AMG v Ústí nad Labem a po celý rok 2019 pokračovala již dříve 
započatá práce na dlouhodobých tématech, jakými jsou propagace a popularizace oboru, legislativa  
a vzdělávání. Jednání s MK ČR byla věnována zejména aktuální legislativě, edukační činnosti muzeí  
a možnostem dalšího vzdělávání muzejních pracovníků, úpravě stávajících dotačních titulů, nebo 
odměňování zaměstnanců v kultuře. Zároveň AMG nabízela spolupráci na vyhodnocení koncepčních 
materiálů a jejich přípravě pro další období, resp. širší zapojení svých zástupců do poradních orgánů  
a pracovních skupin ministerstva. Bylo uzavřeno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG  
a Národním muzeem, Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti. 
Pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti právní osvěty deklaruje Memorandum o vzájemné 
spolupráci v oblasti právního poradenství mezi AMG a Legal Partners. Byla uzavřena také memoranda 
s NPÚ a s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism.  
 AMG dlouhodobě spolupracuje s muzeologickými pracovišti v ČR i SR. AMG, MK ČR a ÚAM FF 
MU by měly usilovat o změnu právního postavení muzejních institucí jako nedílné součásti systému dalšího 
vzdělávání a integraci jejich role do strategií, či předpisů zastřešujících koncept celoživotního učení. MK ČR 
byl předložen dokument „Problematika zvyšování kvalifikace pracovníků muzejních institucí v ČR v oblasti 
muzeologického vzdělávání a její ukotvení do legislativního rámce” připravený AMG a ÚAM FF MU jako 
podklad pro další jednání. AMG také spolu s oddělením muzeologie ÚAM FF MU a ve spolupráci  
s Národním muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku připravila v roce 2019 ke 100. výročí založení Svazu 
československých muzeí IX. celorepublikové kolokvium nazvané „Muzea v proměnách času: Ohlédnutí za 
historií a aktuálními trendy v muzejnictví”.  
 Veškerou činnost od poloviny března 2020 významně ovlivňovala opatření proti pandemii 
koronaviru, takže mnohá jednání byla odsouvána a některá se v roce 2020, resp. 2021 vůbec 
neuskutečnila. Naopak probíhala řada videokonferencí s ministrem kultury PhDr. Lubomírem Zaorálkem, 
s představiteli MK ČR, MZ ČR, MPO ČR, atd. Vedle informací o aktuálním dění byla pravidelně diskutována 
protiepidemická opatření pro celou kulturní sféru, bylo připraveno i s přispěním AMG „Doporučení MK ČR 
ke znovuotevření muzeí a galerií”, nebo Program udržitelnosti pro muzea a galerie zřizované nestátními 
subjekty (I. a II. výzva), atd. V této souvislosti upozornila AMG na potřebu zvolit rovný přístup ke všem 
muzejním organizacím bez ohledu na jejich zřizovatele, a to i vzhledem ke kompenzacím. Během jednání 
s MK ČR a MPO ČR se výrazně ukázala potřeba vytvoření zákona o muzeích jako institucích. 
 Uskutečnila se také řada setkání zástupců AMG a SOM MK ČR nad aktuálními problémy oboru 
muzejnictví, resp. k detailnějšímu projednání témat připravovaného návrhu Koncepce rozvoje muzejnictví  
v ČR na léta 2021–2025. Tento materiál se v roce 2020 začal vytvářet s tím, že všechny dokumenty  
MK ČR by měly být detailněji zpracovány až poté, co bude schválena Státní kulturní politika ČR na léta 
2021–2025+. S vědomím závažnosti situace vznesla AMG své připomínky tak, aby se v nové strategii 
klíčové potřeby oboru objevily (muzejní legislativa, digitalizace, postavení muzeí ve vzdělávacím procesu, 
profesní vzdělávání). Nejen prostřednictvím UZS ČR pak AMG připomínkovala i další důležité materiály, 
např. Národní plán obnovy, IROP pro období 2021–2027, Koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje. 
 Koronavirová krize poznamenala i průběh obou ročníků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
a Festivalu muzejních nocí. Na tomto místě nezbývá než poděkovat za trpělivost všem zúčastněným  
a partnerům, že s AMG v těžké době zůstali a podpořili její mediální aktivity.  
 Obdobně pandemie ovlivnila formu spolupráce s oborovými partnery u nás i v zahraničí. Jednání 
AMG s Českým výborem ICOM, z. s., akcentovala především přípravy Generální konference ICOM ve dnech 
20.–28. 8. 2022 v Praze na téma „Power of Museums”. V prosinci 2021 proběhne nakonec pouze v online 
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verzi již dvakrát odložené Generální shromáždění Modrého štítu. Naopak setkání českých, saských, 
bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí se v roce 2020 uskutečnilo, a to v hybridní podobě. 
 Stav oboru v rámci prostředí, v němž muzea působí, vyžaduje systematickou a vytrvalou širší 
spolupráci se zřizovateli, ať již přímo či prostřednictvím MK ČR, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, 
nebo ve spolupráci s UZS ČR. Máme všichni společný zájem, chceme zlepšovat podmínky pro muzejní 
činnost a zároveň zvyšovat její kvalitu. A na to nemůžeme zůstat sami. 
 Dovolte mi poděkovat všem muzejníkům nejen za práci, kterou v uplynulých letech pro AMG 
odvedli. Není se za co stydět, ba naopak. Rok 2020 byl 30. výročím vzniku AMG, v roce 2021 jsme si 
připomněli 30 let existence Věstníku AMG, v řadách AMG působila a stále působí řada vynikajících 
osobností. Při ohlédnutí zpět se najdou úspěchy i prohry, ale významně převažuje to dobré. Naší největší 
devizou jsou lidé a náš malý, permanentně podfinancovaný obor, měl vždycky jednu podstatnou výhodu,  
a tou je soudržnost a kolegialita. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., je obrazem muzejnictví  
a vždycky bude jen taková, jakou si ji uděláme. Stále ještě probíhající krize, o níž není jasné, kdy a jak 
skončí, obnažila charaktery i schopnosti. Je potřeba ocenit profesionální a lidské kvality kolegů a kolegyň 
z muzeí napříč celou republikou, znamenají naději i jistotu pro budoucnost. 
 V následujícím materiálu předkládá Exekutiva AMG valnému shromáždění členů Zprávu o plnění 
Strategických cílů AMG v období 2019–2021, které jsou součástí usnesení 12. Sněmu AMG. Text je 
doplněn Faktografickou přílohou. 

 
Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně AMG 

 
 
A. Koncepční činnost AMG 
 Koncepční činnost AMG je konkretizována ročními plány činnosti a probíhá v několika oblastech. 
Jde o problematiku registračního a akreditačního systému muzeí a galerií v ČR, muzejní statistiku, evidenci 
a digitalizaci sbírek muzejní povahy, krizový management a některé další aktivity.  
 V letech 2020 a 2021 byly aktivity AMG ovlivněny průběhem pandemie koronaviru a s tím 
spojeným omezením setkávání, ale především nutností řešit aktuálně vzniklé problémy. Na uzavření 
muzejních institucí v ČR velmi rychle tento segment odpověděl, když oslovil své návštěvníky ve virtuálním 
prostoru. Operativně zareagovala i AMG, která již od března 2020 v sekci Kalendárium akcí a výstav 
zavedla nový typ akce – Online aktivity – a vyzvala muzea a galerie k využití daného nástroje k jejich 
propagaci. Návod, jak připravit virtuální prohlídky výstav či stálých expozic, byl zveřejněn ve Věstníku AMG 
č. 2/2020. AMG společně s firmou AV MEDIA, a. s., v době nouzového stavu připravily nejen pro 
pracovníky muzejních institucí sérii online konferencí s názvem „Virtuální muzeum”. V období 2020–2021 
jich proběhlo celkem šest. Také ediční činnost byla přizpůsobena koronavirové krizi. Věstník AMG  
č. 4/2020 byl věnován tématu „Muzea v nouzovém stavu”. AMG se zapojila i do několika dotazníkových 
šetření týkajících se dopadů šíření nákazy covid-19 na muzejní sektor, ať již doma (IDU, UZS ČR) nebo  
v zahraničí (NEMO, ZMS), a zprostředkovala muzeím a galeriím všechny potřebné informace a výstupy.  
 Vedení AMG po celou dobu intenzivně jednalo s MK ČR a dalšími subjekty jednak v otázce 
připomínkování opatření na zmírnění ekonomických dopadů koronavirové krize, včetně hygienických pokynů 
pro obor muzejnictví i kulturu obecně, jednak o nastavení pravidel pro opětovné otevření muzeí a galerií. 
Opakovaně probíhaly společné videokonference představitelů AMG se zástupci ministerstva kultury. 
Exekutiva připomínkovala návrhy nových dotačních programů pro muzejní i celý kulturní sektor. 
Upozorňovala také na potřebu zvolit rovný přístup ke všem muzejním organizacím, a to bez ohledu na jejich 
zřizovatele. Během jednání s MK ČR a MPO ČR se výrazněji projevila potřeba vytvoření nového zákona  
o muzeích jako institucích. 
 
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. et Bc. Richard M. Sicha. AMG spolupracovala na přípravě „Národní 
platformy pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend”. V roce 2019 se uskutečnilo 
několik setkání odborného panelu projektu na půdě Národního muzea, v roce 2020 však došlo prakticky  
k zastavení všech prací. Problematika byla projednána na online setkání zástupců AMG a SOM MK ČR  
v lednu 2021 s žádostí, aby byla muzejní obec informována o aktuálním stavu, zda bude ELVIS pokračovat 
či bude zrušen. Chybějící koncepce a metodika jsou dlouhodobě výraznou překážkou probíhající digitalizace 
(jednotná terminologie, tezaury, standardizace záznamů, jejich uložení, resp. zabezpečení). Projekt byl 
nakonec zcela zastaven. Dle vyjádření zástupců MK ČR by se měla daná oblast nově zapojit do Národního 
plánu obnovy, přičemž tuto tzv. komponentu má mít v gesci MV ČR. AMG také navrhla sestavit poradní 
orgán MK ČR, který by se definováním potřeb muzejních institucí zabýval. Problematika by se měla objevit  
v Koncepci rozvoje muzejnictví v ČR na další období. 
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 Poslankyně EP Radka Maxová se obrátila na AMG s prosbou o zpracování připomínek ke sdělení 
Komise EP č. 66/COM (2020), týkající se Evropské strategie pro data. Zástupci AMG byli dotázáni, jak 
může připravovaná digitální transformace zasáhnout oblast muzeí a galerií. Stanovisko AMG bylo zasláno  
v květnu 2020 s vyjádřením zájmu účastnit se i dalších podobných řízení. Dne 4. 8. 2020 obdržela AMG  
k připomínkování návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti  
a o změně souvisejících zákonů. 
 
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 je jedním ze signatářů 
komitétu a na základě Smlouvy o působení Českého komitétu Modrého štítu zastává funkci jeho 
sekretariátu. Každoročně jsou realizovány semináře na aktuální témata týkající se ochrany sbírek a tolik 
potřebné prevence. V roce 2019 byla v prostorách Národního archivu uspořádána přednáška „K ochraně 
předmětů filatelistického zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech". V únoru 2020 se pak 
tamtéž uskutečnil ve spolupráci s CESNET, z. s. p. o., připravený seminář „Bezpečné chování paměťových 
institucí v kyberprostoru".  
 Pro rok 2020, resp. 2021 bylo připravováno Generální shromáždění Modrého štítu, které mělo 
proběhnout v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze nejprve v listopadu 2020, poté v září 
2021. Konference této mezinárodní organizace působící při UNESCO se koná jednou za tři roky. Z důvodu 
pandemie koronaviru bylo setkání dvakrát zrušeno a nakonec se uskuteční v online podobě ve dnech  
14.–16. 12. 2021 a připomene 25. výročí BSI. Shromáždění v Praze se mělo věnovat tématům prevence  
a ochrany kulturního dědictví v krizových situacích. Proto bylo připraveno i stejnojmenné vydání Věstníku 
AMG č. 5/2021.  
 Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR bylo v roce 2019 připraveno Kolečko první pomoci  
a záchranných prací pro knihovní fondy. Na základě poskytnuté licence ČKMŠ byla vyrobena i polská verze 
materiálu pro paměťové instituce v Polsku, 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 se v rámci AMG  
zabývá Komise pro bezpečnost v muzeích AMG, jejímž předsedou je Ing. Martin Mrázek.  
 AMG vyslovila podruhé zájem o výstupy projektu „Integrovaný systém řízení rizik v muzeích  
a galeriích v České republice", který byl předložen v rámci veřejné soutěže ÉTA TA ČR. Cílem 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. 
 
Muzejní statistika  
 Na zdokonalení systému statistického sledování oboru muzejnictví v ČR i s ohledem na  
mezinárodní normy spolupracuje AMG s NIPOS. Zástupcem AMG na jednáních je PhDr. František Šebek, 
který je zároveň vedoucím pracovní skupiny AMG pro muzejní statistiku. Společně je řešena pravidelná 
aktualizace výkazu Kult (MK) 14-01, komparace a zpracování získávaných dat, vč. úpravy projektu 
Benchmarking muzeí. O podobě výkazu se jednalo i s RG ČR. NIPOS poskytl AMG aktuální podobu 
dotazníků, tak aby mohly být s předstihem zaslány do muzeí. Změny pro rok 2019 byly minimální, ve výkazu 
za rok 2020 však došlo k rozšíření sledovaných položek zejména v oblasti doprovodných programů. 
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. PhDr. František Šebek zpracoval pro NIPOS podklad pro úpravu statistického 
sledování v souvislosti s přesunem řady muzejních aktivit do virtuálního prostoru v době koronavirové 
pandemie. 
   
Registrační a akreditační systém muzeí a galerií v ČR 
 Téma registračního systému, akreditace muzeí a galerií a profesních standardů je pro obor 
muzejnictví zásadní problematikou, které se AMG věnuje již řadu let. Vytvoření registračního systému bylo  
i jedním z úkolů Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2015–2020. V rámci AMG funguje pracovní 
skupina pro registraci a akreditaci muzeí a galerií pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky. Stanovisko AMG  
k návrhu registrace a akreditace vycházející mj. z oborové statistiky a projektu Benchmarking muzeí bylo 
poskytnuto jako podklad pro další jednání UZS ČR, MK ČR, AK ČR i SMO ČR. UZS ČR spolu s MK ČR 
zřídily v rámci pracovního týmu při PT RHSD pro kulturní otázky k přípravě registru vlastní poradní orgán, 
který se scházel v průběhu roku 2019. Téma registrace a akreditace bylo představeno na  
IX. celorepublikovém kolokviu na aktuální téma českého muzejnictví, které se uskutečnilo ve dnech  
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3.–4. 12. 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 zákona o muzeích zabývající se mj. tématy registrace a akreditace začal být 
připravován již v závěru roku 2018. V rámci MK ČR byla ustavena pracovní skupina pro přípravu nové 
muzejní legislativy pod vedením náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislava Ourody, 
Ph.D., která se naposledy sešla 30. 1. 2020. Další jednání se s ohledem na protiepidemická opatření již 
neuskutečnila. Přesto zástupci AMG připravili pro plánovaný workshop tři příspěvky (PhDr. Zdeněk 
Kuchyňka na téma „Proč potřebujeme zákon o muzeích a galeriích?”; PhDr. Luděk Beneš na téma „Oblasti 
činností muzeí a galerií, které nejsou v tuto chvíli legislativně podchyceny”; PhDr. František Šebek na téma 
„Registrace a akreditace muzeí”). Nová muzejní legislativa v ČR a úpravy již existujícího zákona o muzeích 
a galeriích v SR byly projednány 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 vyšel článek PhDr. Zdeňka Kuchyňky na téma „Proč potřebujeme zákon  
o muzeích a galeriích?” Nový zákon by měl definovat muzejní instituce, jejich typy a povinnosti bez ohledu 
na zřizovatele a zapsání 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.  

 
Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR a další strategické materiály 

Zástupci AMG vypracovali materiál zhodnocující plnění Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 
2015–2020 a podíleli se na připomínkování Státní kulturní politiky 2021–2025+. AMG se také vyjádřila  
k přípravě Národního plánu obnovy. Prostřednictvím své Knihovnické komise se AMG podílela na 
formulování Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021–2027. Přes UZS ČR byl připomínkován návrh 
Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity MK ČR na léta 2023–2030 a návrh 
IROP pro období 2021–20217. V období 2020–2021 se uskutečnilo několik společných setkání AMG  
a SOM MK ČR nad aktuálními problémy oboru muzejnictví, resp. k detailnějšímu projednání témat 
připravovaného návrhu Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2021–2025. Exekutiva AMG znovu 
předala zástupcům ministerstva veškeré podklady týkající se nejen legislativních otázek (materiál  
k účtování o sbírkách, návrh řešení vzdělávání muzejních pracovníků, návrh na složení Oborové rady muzeí, 
podklady pro nový zákon o muzeích, návrh na úpravu dotačních titulů s ohledem na překážky při čerpání 
prostředků ze strany muzeí a galerií). Dle vyjádření MK ČR bylo vytvoření dalších strategických dokumentů, 
jejichž platnost končila v roce 2020 (Integrovaná strategie podpory kultury v ČR, Strategie digitalizace 
kulturního obsahu ČR, Koncepce podpory umění v ČR, Koncepce památkové péče, Koncepce účinnější péče 
o tradiční lidovou kulturu v ČR, Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR) navázáno právě na přijetí nové Státní 
kulturní politiky, což se v říjnu 2021 úspěšně zdařilo. K tomuto strategickému dokumentu má být do  
30. 6. 2022 vypracován implementační plán. Jeho součástí mají být i konzultace k připravované-
mu Národnímu plánu obnovy, díky kterému budou vybraná opatření realizována.  
 
Další aktivity AMG na poli koncepční činnosti  
 Do koncepčních aktivit AMG patří i snaha o změnu právního postavení muzejních  
institucí v rámci systému dalšího vzdělávání. AMG je v osobě své I. místopředsedkyně PhDr.  
Jany Hutníkové zastoupena v pracovní skupině MK ČR a MŠMT ČR, zabývající se problematikou 
neformálního vzdělávání v kultuře a spolupráce obou rezortů v této oblasti. Z důvodu pandemie se její 
setkání v posledních dvou letech ale neuskutečnilo. Exekutiva AMG se zabývala zněním Memoranda  
o spolupráci MK ČR a MŠMT ČR, které bylo podepsáno 6. 9. 2021 a které se týká „spolupráce knihoven  
a dalších kulturních a paměťových institucí se školami a školskými zařízeními v oblasti kulturního povědomí 
a čtenářské, informační a mediální gramotnosti”. Principy memoranda podporují záměry Strategie 
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Proč nejsou muzea jmenována jako zásadní součást systému dalšího 
vzdělávání společně s knihovnami není zřejmé (při přípravě původního znění dokumentu na tuto skutečnost 
AMG upozornila).  
 AMG se v červnu 2021 připojila k aktivitám Koalice mezioborových pedagogických asociací  
a skupin (KOMPAS) vyjadřujícím se k připravované revizi RVP pro ZŠ a s tím spojené redukci výuky 
přírodovědných, společenskovědních a humanitních předmětů. Jelikož se má změna významně dotknout  
i neformálního vzdělávání v muzeích a galeriích, zpracovala AMG stanovisko k dané problematice. Malá 
revize RVP je hotová, k velké revizi RVP byl zprovozněn diskusní web. 
 SOM MK ČR požádalo v září 2021 AMG o zpracování stanoviska k novelizaci profese Muzejní 
edukátor v Národní soustavě kvalifikací (původní znění vzniklo v roce 2016). Spolu s MZM připravilo 
ministerstvo k návrhu změny standardu připomínky, ke kterým obdrželo kritickou reakci navrhovatelů (NM, 
NTM, NZM). Pro následné jednání s Národním pedagogickým institutem potřebovalo MK ČR vyjádření  
k předloženým materiálům. Sekretariát AMG se obrátil na členy Senátu AMG a zejména na zástupce 
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Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG s prosbou o podklady. Exekutiva AMG považuje za 
nešťastné, že reforma definice nebyla projednána s širší odbornou veřejností a do její aktualizace nebyli 
zapojeni také tvůrci její původní verze. Konsensus napříč profesními skupinami i souvisejícími obory je 
přitom zásadní. AMG proto nabídla MK ČR účast svých zástupců na potřebných jednáních. 
 V období 2019–2021 pokračovaly práce na tvorbě etnografického názvosloví, které vzniká v rámci 
Etnografické komise AMG. Pojmosloví jsou důležitým pomocníkem pro pracovníky v oblasti etnografie  
a pomáhají sjednotit popisy sbírkových předmětů v rámci evidence muzeí v ČR. Cílem projektu je postupné 
zkompletování a vydání aktuálních heslářů v rámci nové ediční řady AMG. Součástí je i kresebná či 
fotografická dokumentace. V roce 2019 bylo připraveno Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost–
lovectví. V roce 2020 vyšel druhý svazek Názvosloví etnografických sbírek II. Školství. V roce 2021 by mělo 
být vydáno Názvosloví etnografických sbírek III. Zvěrokleštičství. Publikace byly distribuovány do členských 
institucí AMG. Metodické materiály jsou k dispozici také ve formátu PDF na webových stránkách 
http://www.cz-museums.cz v sekci Dění v oboru a mohou být volně šířeny, vždy však s ohledem na pravidla 
vycházející z autorského zákona.  
 Jedním z hlavních bodů programu Generální konference ICOM, která se uskuteční v roce 2022  
v Praze, bude i problematika nové definice muzea. ÚAM FF MU spolu s ČV ICOM a AMG připravily k tomuto 
tématu dotazníkové šetření, jež vyplnilo 499 respondentů. Výzva k zapojení se byla spolu se souhrnnou 
zprávou o historii vývoje definice publikována ve Věstníku AMG č. 1/2021, první výsledky průzkumu pak 
byly zveřejněny ve Věstníku AMG č. 2/2021. Ze získaných dat je patrné, že čeští muzejníci se kloní spíše  
k úpravě stávají verze definice. Z odpovědí bylo vygenerováno dvacet klíčových pojmů, odeslaných následně 
na sekretariát ICOM v Paříži, kde se shromažďují návrhy i z dalších zemí. Po vyhodnocení by měly být 
výsledky zprostředkovány muzejní komunitě v ČR a dále debatovány v širším odborném plénu, otevřeném 
pro všechny zainteresované zájemce. Seminář s názvem „Nová definice muzea aneb Její klady a zápory” 
připravuje ve dnech 7.–8. 3. 2022 Technické muzeum v Brně.  
 V dubnu 2021 se AMG začala zabývat problematikou spolupráce muzeí s hledači kovů v souvislosti 
se spuštěním Portálu amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů (AMČR-PAS). 
Tématu využívání detektorů v muzejní praxi by se mělo věnovat speciální vydání Věstníku AMG č. 1/2022. 
AMG požádala o pomoc s vypracováním příkladů ze zahraničí ČV ICOM. Dne 1. 10. 2021 se uskutečnilo 
setkání Exekutivy AMG se zástupci Archeologické komise AMG, kde se přítomní shodli na tom, že hledání  
s detektorem bez dohledu archeologa je nutné považovat za porušování památkového zákona, že je třeba 
příp. amatérské spolupracovníky školit, že osvěta a účinná represe by měly vést ke snížení nežádoucích 
dopadů této činnosti, významně poškozující archeologické dědictví ČR, že účast v AMČR-PAS není pro 
muzejní instituce v žádném případě povinná a že by bylo vhodné vytvořit etický kodex profese archeologa. 
Na základě jednání s ředitelem Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i., Mgr. Janem Maříkem, Ph.D. 
(24. 9. 2021 a 25.10. 2021), a náměstkem ministra kultury Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D.  
(25. 10. 2021), bylo domluveno, že AMG ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami připraví v roce 
2022 workshop věnovaný dané problematice. Dne 18. 10. 2021 se zástupci AMG zúčastnili konference na 
téma „Památková legislativa v ČR: Praxe a výhledy“, kterou připravil Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice Senátu PČR a kde bylo téma detektorářů také diskutováno.  

 
 

B. Propagace a popularizace muzejnictví 
 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 období 2019–2021 pokračovaly aktivity, 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. Ve 
Věstníku AMG byly pravidelně publikovány výzvy k zapojení se do všech probíhajících nebo i připravovaných 
mediálních projektů. Také tuto oblast činnosti poznamenala koronavirová krize odstartovaná na jaře roku 
2020. Na uzavření muzejních institucí AMG operativně reagovala, když v Kalendáriu akcí a výstav zavedla 
novou sekci nazvanou Online aktivity a vyzvala muzea a galerie k využití tohoto webového nástroje k jejich 
propagaci. Návod, jak připravit virtuální prohlídky výstav či stálých expozic, byl zveřejněn ve Věstníku AMG 
č. 2/2020. 
 V období 2019–2021 byla podepsána memoranda a vzájemné spolupráci mezi AMG a agenturou 
CzechTourism, AMG a Národním muzeem, AMG a Národním památkovým ústavem, v nichž jsou jako jedno 
z hlavních témat uvedeny mj. propagace a popularizace oboru muzejnictví, resp. obecně prezentace 
kulturního dědictví ČR. 
 AMG se opět stala partnerem veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA, který se na pražském 
Výstavišti uskutečnil v souběhu s veletrhem HOLIDAY WORLD ve dnech 21.–24. 2. 2019. Spolupráce 
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započatá v roce 2016 pokračovala i s novým pořadatelem akce na přípravě a realizaci jejího 8. ročníku, 
který proběhl ve dnech 13.–16. 2. 2020 na výstavišti v Praze-Letňanech. AMG převzala nad veletrhem 
záštitu a pro své členy připravila speciální nabídku na prezentaci v rámci společné expozice.  
 
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 
 Soutěž si od svého založení v roce 2002 klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií 
ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně. Jejími vyhlašovateli jsou MK ČR, AMG  
a ČV ICOM. Soutěž probíhá ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku  
a Muzejní počin roku. Nejvyšším oceněním je Cena Gloria musaealis. Od roku 2004 je udělována Cena 
Českého výboru ICOM. Ve třetím ročníku soutěže byl ustaven čestný výbor, který tvoří její mediální tvář  
a v němž jsou zastoupeni představitelé našich kulturních, vědeckých i společenských institucí. Na základě 
návrhu jeho členů je udělováno zvláštní ocenění v jedné z kategorií. Pro každý ročník je vydávána výroční 
zpráva se seznamem všech přihlášených projektů. O jejich pořadí rozhoduje sedmičlenná porota v čele  
s předsedou, jmenovaná dle kritérií daných Soutěžním řádem a Jednacím řádem komise soutěže. Pravidelně 
jsou aktualizovány internetové stránky na adrese http://www.gloriamusaealis.cz, kde jsou k dispozici 
přehledy všech výsledků, fotografie a videozáznamy ze slavnostních ceremoniálů, z výjezdů poroty, 
kontaktní údaje na osoby spojené se soutěží, informace o výročních zprávách, přihlášených projektech  
a další materiály. Zhodnocení jednotlivých ročníků a prezentace oceněných institucí jsou publikovány i ve 
Věstníku AMG. Soupisy oceněných institucí za období 2002–2020 jsou k nahlédnutí na webu soutěže  
a také na portálu Kudyznudy.cz. Každoročně se v zářijovém termínu v prostorách historické Cukrárny 
Obecního domu uskutečňuje přátelské setkání čestného výboru, kterého se účastní zástupci vyhlašovatelů  
i odborné komise. V letech 2015–2018 měly muzejní instituce možnost získat ocenění od svých 
návštěvníků, kteří se do jejich hodnocení mohli zapojit prostřednictvím soutěže Muzeum roku na portálu do-
muzea.cz. Po celou dobu trvání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis zajišťuje její organizační  
a technické zázemí Sekretariát AMG. Ke spolupráci zejména na slavnostním ceremoniálu se daří AMG 
získávat důležité partnery, kteří přispívají nejen k větší medializaci soutěže, ale i celého oboru muzejnictví. 
Dlouhodobá partnerství přinášejí zásadní a tolik potřebnou stabilitu tomuto projektu. Probíhají jednání 
vyhlašovatelů, v rámci nichž je řešena aktualizace pravidel, finanční zajištění soutěže, složení soutěžní 
komise a čestného výboru, průběh slavnostního ceremoniálu či místo a čas jeho konání. Začaly se také 
projednávat možné změny Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných 
Ministerstvem kultury. O aktualizaci tohoto dokumentu usiluje AMG delší dobu ve snaze vytvořit lepší 
podmínky pro celoroční chod soutěže více odpovídající jejímu reálnému fungování.  
 V roce 2021 vstoupila soutěž do jubilejního 20. ročníku, jehož výsledky by měly být vyhlášeny dne 
19. 5. 2022. V období 2019–2021 byly ukončeny tři ročníky. Dva z nich již organizačně poznamenala 
protiepidemická opatření, kdy bylo nutné se přizpůsobovat aktuální situaci. Změn doznala komise soutěže,  
v níž své působení ukončila PhDr. Eliška Fučíková, CSc. Na její místo byla jmenována PhDr. Dagmar 
Jelínková. Proměnilo se i složení čestného výboru. V lednu 2021 zemřel ak. mal. Vladimír Suchánek, ve 
stejném roce se pak členy stali Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka a prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Nový ředitel České 
centrály cestovního ruchu Ing. Jan Herget, Ph.D., také přijal nabídku na členství. Vzájemná spolupráce 
AMG a agentury CzechTourism, která probíhá od roku 2014 právě prostřednictvím Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis a portálu Kudyznudy.cz, byla dne 16. 9. 2020 zpečetěna podepsáním společného 
memoranda. Aktualizace soutěžní trofeje se po úmrtí její autorky Pavlíny Čepičkové Šůsové ujal sochař 
MgA. Martin Gaja a posléze Technické muzeum v Brně, v jehož dílnách se každoročně sošky odlévají. 
Podporu soutěži nadále věnovaly Obecní dům, a. s., Národní muzeum, Hlavní město Praha, Český rozhlas, 
agentura CzechTourism, AV MEDIA SYSTEMS, a. s., a Three Brothers Production. Záštitu ceremoniálu 
poskytuje každý rok radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu 
MgA. Hana Třeštíková. Mediálními partnery akce již po několikáté byly Český rozhlas Dvojka a internetový 
portál a časopis PROPAMÁTKY. V roce 2019 se hlavním mediálním partnerem předávání Cen Gloria 
musaealis stala Česká televize. Propagační kampaň se v letech 2019–2020 uskutečnila formou tzv. 
„prerollů” nasazených před pořady v iVysílání ČT. V roce 2021 byly oceněné projekty prezentovány i na 
kanálech ČT 1, ČT 2, ČT 3, ČT 24 a ČT art. Ve dnech 14. 6. až 4. 7. 2021 vidělo upoutávku 775.991 
diváků, v iVysílání.cz zaznamenal spot ve dnech 31. 5. až 17. 6. 2021 celkem 12.300 zhlédnutí. V závěru 
roku 2019 se uskutečnila setkání zástupců AMG a Centra pro prezentaci kulturního dědictví kvůli možným 
změnám portálu do-muzea.cz, na kterém probíhala návštěvnická soutěž Muzeum roku. Jelikož by si 
zatraktivnění webu vyžádalo další náklady, rozhodlo se Národní muzeum od 1. 4. 2020 jeho provoz 
postupně ukončit. Jako jedno z možných řešení se jevilo přenesení hodnocení na portál Kudyznudy.cz. To se 
však ukázalo jako zatím neproveditelné z důvodu nedostatečné personální a technické kapacity agentury 
CzechTourism. AMG tedy musí hledat jiné řešení. Do muzeí a galerií byly opakovaně rozesílány výzvy  
k účasti v aktuálním ročníku soutěže, vč. upozornění na možnost přihlásit i zajímavé online projekty. 



 7 

 Vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže se uskutečnilo 16. 5. 2019 ve Smetanově síni Obecního 
domu v tradiční podobě, tedy za přítomnosti oceněných institucí, muzejní veřejnosti, médií i všech partnerů. 
Jako pokračování programu navázala na ceremoniál komentovaná prohlídka Muzejního komplexu 
Národního muzea na Václavském náměstí, zakončená přátelským setkáním zúčastněných. V roce 2020 byl 
ukončen 18. ročník soutěže. Vyhlášení jeho výsledků se mělo dle původního plánu uskutečnit 19. 5. 2020. 
Po ceremoniálu se pak v Historické budově Národního muzea mělo již podruhé konat přátelské setkání 
účastníků akce. Bohužel z důvodu koronavirové krize musela AMG změnit termín předávání cen za rok 
2019. Nastalé situaci bylo nutné přizpůsobit i výjezdy komise soutěže. Ta vzhledem k vyhlášení nouzového 
stavu v březnu 2020 nestihla zhlédnout všechny přihlášené projekty. Hodnotící zasedání se tedy mohlo 
uskutečnit až v červnu 2020 po určitém rozvolnění. Slavnostní ceremoniál byl přesunut na 6. 10. 2020  
a konal se opět ve Smetanově síni Obecního domu. S ohledem na mimořádná opatření MZ ČR nakonec 
proběhl bez přítomnosti diváků a byl streamován na sociálních sítích. Záznam z vyhlášení bylo a je možné 
zhlédnout na Youtube kanálu a Facebooku AMG. Paradoxní byl v té době i zákaz zpěvu, kterému se bylo 
třeba v programu přizpůsobit. Setkání účastníků ceremoniálu bylo nahrazeno poskytnutím volných vstupů 
do Nové a Historické budovy Národního muzea ve dnech 6.–7. 10. 2020. Předávání Cen Gloria musaealis 
za rok 2020 bylo naplánováno na 19. 5. 2021. Vývoj na podzim a v zimě roku 2020 však zřetelně 
napověděl, že pokračování 19. ročníku bude i nadále ovlivňovat nouzový stav a vládní opatření. Pandemické 
krizi navzdory se ho zúčastnilo 56 muzeí s 98 projekty, což byl druhý nejvyšší počet v historii soutěže. 
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 17. 6. 2021 ve Smetanově síni Obecního domu. Ceremoniál byl 
opět streamován na sociálních sítích AMG. Podmínkou jeho návštěvy bylo dodržení mimořádných opatření 
MZ ČR. Program reagoval na koronavirovou situaci připomenutím filmových hrdinů bojujících se zlem  
a vítězících nad ním. Národním muzeum opět umožnilo volný vstup do svého Muzejního komplexu na 
Václavském náměstí. Vstupenka platila ve dnech 17.–18. 6. 2021.  
 
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 velice 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 http://www.muzejninoc.cz. Festival 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. Od čtvrtého 
ročníku začíná Festival muzejních nocí slavnostním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci 
s Asociací krajů ČR. Na něm jsou prezentovány vedle muzeí a galerií v dané lokalitě i oceněné projekty  
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis z právě ukončeného ročníku. Propagace festivalu byla zajištěna 
díky spolupráci s celostátními i regionálními médii, byly vydány tiskové zprávy AMG. O akci referovaly 
podrobně také články ve Věstníku AMG. Statistiky jednotlivých ročníků, stejně jako další informace  
a materiály, jsou k dispozici na webu AMG i Festivalu muzejních nocí. 
 V roce 2019 se uskutečnil jubilejní 15. ročník festivalu, do kterého se přihlásilo 517 institucí ze 
158 měst. Národní zahájení proběhlo v Muzeu Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, v pátek 17. 5. 2019. 
Řadu Muzejních nocí tradičně uzavřela Pražská muzejní noc v sobotu 8. 6. 2019. Do příprav i samotné 
realizace 16. ročníku akce, jež měla být slavnostně odstartována v Jihočeském muzeu v Českých 
Budějovicích, již zasáhla pandemie nákazy covid-19. Festival měl probíhat ve dnech 15. 5. až 13. 6. 2020. 
AMG byla po zvážení všech protiepidemických opatření nucena oznámit posunutí kampaně s tím, že  
v sobotu 10. 10. 2020 měla být odstartována Pražskou muzejní nocí a zakončena v sobotu 14. 11. 2020 
Brněnskou muzejní nocí. Do původního termínu se přihlásilo 540 institucí a 164 měst. AMG vyzvala znovu 
k připojení se do festivalu a s ohledem na další plánované aktivity ponechala na zvážení samotných institucí, 
zda se zúčastní. Do podzimního termínu se zapojilo 227 institucí a 73 měst. Bohužel i ten poznamenal 
koronavirus a aktuální vládní nařízení. Některé Muzejní noci byly opět zrušeny, některé se konaly fyzicky, 
jiné se přesunuly do online prostoru. Pražská muzejní noc se z důvodu zcela nepředvídatelné situace 
nakonec neuskutečnila na jaře ani na podzim 2020, ale ani v roce 2021. Také 17. ročník Festivalu 
muzejních nocí v roce 2021 kvůli pandemii proběhl v nestandardní podobě. O spolupořadatelství Národního 
zahájení znovu projevil zájem Jihočeský kraj. Akce se konala za velkého zájmu veřejnosti i médií v pátek  
18. 6. 2021 v Českých Budějovicích a částečně i v Hluboké nad Vltavou. Festival probíhal až do  
19. 9. 2021, přičemž se ho zúčastnilo celkem 350 institucí a 103 měst. V roce 2021 již začaly přípravy na 
18. ročník této mediální kampaně AMG. Její slavnostní zahájení by se mělo uskutečnit v pátek 20. 5. 2022. 
Posledním krajem, kde se akce ještě nekonala, je kraj Olomoucký. V souvislosti s probíhajícími 
rekonstrukcemi ve Statutárním městě Olomouci se však v tuto chvíli jedná o jiném místě. 
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Muzea a 20. století  
 Od roku 2005 pořádá AMG celoroční informační kampaně, které jsou zaměřeny na akce v oblasti 
muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, pracovní listy, přednášky, komponované pořady, 
semináře, konference, workshopy, vzpomínkové slavnosti, 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 současnosti. Přihlášky je 
možné zasílat stále, neboť webové stránky na http://www.muzea20stoleti.cz jsou průběžně aktualizovány. 
Tento cyklus AMG má pro každý rok vytvořené i speciální logo. 
 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 
představili muzejníci nejčastěji výstavami autentických fotografií a filmových záběrů, doplněných 
informacemi z dobového tisku. Jako doprovodné programy byly pořádány koncerty, přednášky a diskuze  
s pamětníky, historiky či ekonomy. Připomínán byl také každodenní život v době normalizace. Zajímavým 
způsobem prezentace se stalo 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 
ukázaly pohled žáků na přelomové události formou záznamu vzpomínek jejich rodičů či prarodičů. Tisková 
zpráva projektu byla zaslána do všech celostátních a regionálních médií. O akci referoval podrobně i článek 
ve Věstníku AMG č. 6/2019. 
 V období 2020–2021 se kampaň zaměřila na téma „Střetávání totalit s demokracií”. Muzejní 
instituce mohly reflektovat výročí spojená např. se vznikem první ústavy ČSR či prvními svobodnými volbami 
po pádu komunistického režimu, politickými procesy v 50. letech 20. století, nebo nástupem normalizace, 
příp. dalšími podobnými milníky. Nově bylo možné prezentovat online aktivity. Do muzeí byly opakovaně 
rozesílány výzvy k přihlašování se. Podrobnější informace byly publikovány ve Věstníku AMG č. 3/2020, 
resp. č. 6/2020. Do projektu jako do všech ostatních aktivit zasáhla koronavirová krize. Proto se AMG 
rozhodla prodloužit jej až do roku 2022, kdy bude reflektovat problematiku lidských práv pod názvem 
„Muzea a lidská práva: 45 let Charty '77”. 
 
Internetové publikování AMG 

Efektivním komunikačním nástrojem AMG je Server muzeí a galerií ČR. Výstavba webového 
systému na adrese http://www.cz-museums.cz a celkem 8 samostatných prezentací stále pokračuje. Cílem 
AMG je více zapojit členské instituce do pravidelné aktualizace zveřejňovaných dat, ať již se týkají informací 
v Adresáři muzeí a galerií ČR, nebo prezentace Kalendárium akcí a výstav. Ve vztahu k propagaci AMG a jí 
pořádaných akcí, ale také popularizaci oboru muzejnictví v ČR jako celku, jsou kromě webu AMG využívány 
jako nástroje internetové komunikace: Bulletin AMG, Newsletter AMG, profil AMG na sociální síti 
Facebook, zasílání Aktualit AMG formou elektronické pošty nebo prostřednictvím kanálu RSS.  

 
Encyklopedie muzejnictví  
 AMG začala připravovat v souvislosti s 30. výročím svého vzniku projekt „Encyklopedie 
muzejnictví” navazující na kampaň „100 osobností českého muzejnictví”, která zaznamenala mezi 
muzejními institucemi velký ohlas. Encyklopedie by měla zahrnovat přehled jednotlivých muzeí a galerií  
v ČR (vč. těch již zaniklých), přičemž u každé instituce by se zároveň prezentovaly s ní spojené významné 
osobnosti (zakladatelé, sběratelé, badatelé, vědci, mecenáši atd.). AMG by tak na svém webu postupně 
vybudovala online databázi muzejních organizací a představitelů oboru. Členy pracovní skupiny nového 
projektu AMG se stali: PhDr. Luděk Beneš (vedoucí), PhDr. František Šebek, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. 
Otakar Kirsch, Ph.D., Mgr. Pavel Holman a doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. 

 
Věstník AMG 

Věstník AMG jako důležitá informační platforma AMG vychází od září 1991. V roce 2021 tedy 
oslavil 30 let svého fungování. Původně jeho vydávání financovaly Východočeské muzeum v Pardubicích  
a Moravské zemské muzeum, záhy byl podpořen i MK ČR. Periodikum vzniklo 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 rozrůstal i obsahově měnil. 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. Věstník AMG 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 nejen v České republice. Po  
12. Sněmu AMG byla již v prosinci 2018 jmenována nová redakční rada, jejímž vedením byla pověřena  
I. místopředsedkyně AMG PhDr. Jana Hutníková. V současnosti má 10 členů a pravidelně se schází na 
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Sekretariátu AMG. Kromě vlastních příspěvků aktivně oslovuje i další autory. V době pandemie se řada 
jednání uskutečnila v online podobě pomocí platformy Meet Jitsi. Věstník AMG je registrován MK ČR (reg. 
č. E 8331, ISSN 1213-2152 pro tištěnou verzi, ISSN 2464-7837 pro elektronickou verzi). Časopis vydává 
AMG šestkrát krát ročně jako dvouměsíčník v nákladu 1.000 ks. Vychází v polovině každého sudého 
měsíce, přičemž uzávěrka čísla je 10. dne každého lichého měsíce. Distribuce 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 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 také na Serveru muzeí a galerií ČR pod záložkou Kalendárium akcí a výstav a obsahuje mj. 
i přehled nově otevřených stálých expozic.  
 
Tvorba oborových databází 

V letech 2019–2021 pokračovala AMG s vytvářením oborových databází. Byla prováděna jejich 
pravidelná aktualizace (základní databáze – Adresář muzeí a galerií ČR; na webu AMG – Adresář muzeí  
a galerií ČR v elektronické podobě; databáze kulturních událostí – Výstavy; na webu AMG – Kalendárium 
akcí a výstav AMG v elektronické podobě). K aktualizaci databází vyzývá AMG opakovaně během 
kalendářního roku (průběžně ve Věstníku AMG, na webu AMG, prostřednictvím elektronického Bulletinu 
AMG, resp. Newsletteru AMG). Data v nich obsažená mohou sloužit k různým rešerším oboru muzejnictví  
v ČR. V databázi kulturních událostí-výstav vzniká např. přehled výstav konaných v příslušném roce  
s ucelenou informací o jejich tematickém zaměření. Sledovány jsou i nově otevřené stálé expozice.  
Z elektronického Adresáře muzeí a galerií ČR vycházela také jeho tištěná verze (základní informace  
o institucích muzejního typu u nás). Adresář slouží jako pomocník při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, 
subjektů v cestovním ruchu, školám, úřadům i ostatním kulturním organizacím. Je jednou z efektivních cest 
propagace oboru. 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). Muzea a galerie byly pravidelně vyzývány i k poskytování údajů do databáze výstav. Výstup  
z ní je v dvouměsíčních intervalech publikován jako příloha Kalendárium výstav ve Věstníku AMG. Přehled 
je prezentován také na http://www.cz-museums.cz v sekci Přehled konaných výstav a na facebookovém 
profilu AMG. Muzejní instituce zasílají též informace do elektronického Kalendária akcí a výstav AMG.  
Z důvodu uzavření muzejních institucí na jaře roku 2020 spustila AMG v Kalendáriu novou sekci Online 
aktivity muzeí a galerií. 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 pracovních míst nebo stáží a další 
zajímavé informace.  

 
 

C. Legislativní aktivity AMG 
Oblast legislativy byla po 12. Sněmu AMG svěřena PhDr. Zdeňku Kuchyňkovi. V rámci AMG 

působí zároveň pracovní skupina pro legislativu, jejímiž členy jsou: PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Irena 
Chovančíková, Ing. et Bc. Richard M. Sicha, Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Luděk Beneš a PhDr. 
František Šebek. Významným přínosem je členství AMG v UZS 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 2018 byla navázána spolupráce s Odborem bezpečnostní politiky MV ČR při přípravě nové úpravy 
tzv. zbraňové legislativy. AMG hledá i vlastní cesty, jak se včas dostat k novým strategickým materiálům  
a mít tak možnost zaujmout k nim svoje stanovisko. Veškerou činnost i v této oblasti od poloviny března 
2020 významně ovlivňovala protiepidemická opatření, takže mnohá jednání byla odsouvána a některá se 
dosud ani neuskutečnila. 
 V rámci zajištění profesionálního právního poradenství uzavřela AMG Memorandum o vzájemné 
spolupráci s advokátní kanceláří Legal Partners, s. r. o., jež členům AMG přináší řadu výhod (Právní 
poradna AMG na webu AMG, pravidelné články ve Věstníku AMG v nové rubrice Právní poradna AMG, 
vzorové dokumentace k jednotlivým oblastem muzejní praxe, atd.). 
 
Zákon o muzeích a novelizace muzejní legislativy 

Prioritou legislativních aktivit AMG pro období 2019–2021 se stala příprava nového zákona, který 
by jasně definoval, co je muzeum a galerie, a také komplexně popsal muzejní činnosti, nepodchycené  
v současné době žádnými jinými právními předpisy, vč. systému registrace a akreditace. Pod vedením Ing. 
Vlastislava Ourody, Ph.D., se v roce 2019 na MK ČR uskutečnila tři jednání zástupců odborné veřejnosti  
k návrhu nové muzejní legislativy. Přítomní se shodli na základních východiscích nové normy: 1) Změnou 
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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 jako poradní orgán ministra kultury pro koncepční otázky  
v oblasti muzejnictví. Návrh nové právní úpravy doplňující sbírkový zákon měl vycházet i 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. 5. 2019 připravila RG ČR a ČV ICOM materiál vycházející z Doporučení. Zástupci AMG jej 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 AMG zabývala složením Oborové rady muzeí. Vzhledem  
k rezignaci ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., ale k jejímu vytvoření zatím nedošlo. V zájmu 
dosažení společného konsensu se ve dnech 30. 5. 2019, 26. 8. 2019 a 11. 9. 2019 sešli zástupci AMG  
a RG ČR. Obě strany se shodly na tom, že registrace a akreditace muzeí a galerií 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 těchto jednání upravila dokument  
s názvem „Zákon o muzeích: Souhrn stávajícího stavu, návrhů obsahu a řešení některých jeho částí”, který 
byl zaslán jako podklad pro další zasedání pracovní skupiny dne 5. 12. 2019. Zástupci Legislativně-
právního odboru MK ČR 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 dne 
30. 1. 2020. Následně se měl v dubnu 2020 uskutečnit workshop k přípravě nové muzejní legislativy. Ten 
byl kvůli pandemii koronaviru přesunut na podzim 2020 a znovu odsunut do roku 2021. Zatím se ale 
neuskutečnil. Na základě zaslaných podkladů k workshopu měl být MK ČR zpracován souhrnný materiál  
a následně poskytnut členům poradního orgánu k prostudování. To se však zatím nestalo. Příspěvky za 
AMG zpracovali: PhDr. Zdeněk Kuchyňka („Proč potřebujeme zákon o muzeích a galeriích?”), PhDr. Luděk 
Beneš („Oblasti činností muzeí a galerií, které nejsou v tuto chvíli legislativně podchyceny”), PhDr. 
František Šebek („Registrace a akreditace muzeí”). V rámci AMG bylo dohodnuto, že články budou 
publikovány ve Věstníku AMG. Zástupci AMG představili dne 20. 2. 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. Téma vzniku nového 
muzejního zákona se v období 2019–2021 pravidelně opakovalo také na jednáních AMG s představiteli 
SMO ČR, resp. UZS ČR a stalo se i součástí priorit sekce kultury UZS ČR. 

AMG zaujala stanovisko ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 19/09 „Ochrana sbírek 
muzejní povahy ve vlastnictví České republiky”. Podrobné informace byly otištěny ve Věstníku AMG  
č. 3/2020. V této souvislosti začala příprava novelizace vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Diskuze probíhá  
v rámci Poradního sboru pro muzejní legislativu SOM MK ČR, do něhož byl za AMG jmenován  
PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Nejproblematičtějším návrhem je, že každý rok by měla být v rámci CES 
vygenerována náhodná skupina inventárních čísel, která musejí být v daném roce zinventarizována. Výhrady 
vůči tomu vznesli kromě AMG i další členové pracovní skupiny, mj. i s poukazem na skutečnost, že by tato 
povinnost zbytečně navýšila administrativní a personální náročnost správy muzejních sbírek a v některých 
případech by i mohla ohrozit jejich uchování. 
 
Účtování o sbírkách muzejní povahy 

K jednotlivým ustanovením novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. vydalo MF ČR vysvětlení č. 13/2018, 
č. 14/2018 a č. 15/2018, o oceňování darů do sbírek muzejní povahy. 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 nadále zastává názor, že o muzejních sbírkách by se nemělo účtovat vůbec, stejně 
jako se neúčtuje o archiváliích nebo o knihovních fondech. Dne 12. 11. 2019 o této problematice 
informovali zástupci AMG Podvýbor pro kulturu PSP ČR. Jeho předseda Mgr. Martin Baxa si od AMG 
vyžádal doplňující vyjádření. 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. 12. 2019 odkázal PhDr. Lubomír Zaorálek na výše uvedená vysvětlení 
MF ČR. Dále uvedl, že názor AMG, aby se o sbírkách neúčtovalo, by byl vzhledem k nálezu NKÚ, názoru  
MF ČR a dalším skutečnostem v praxi obtížně realizovatelný. V případě možnosti předložení připomínek  
k novému zákonu o účetnictví je nicméně MK ČR připraveno k odborné debatě o adekvátním způsobu 
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účtování v muzeích a galeriích. AMG proto nechala v této souvislosti vytvořit právní stanovisko  
k problematice oceňování sbírek muzejní povahy. To bylo předáno jako podklad pro další jednání MK ČR, 
MF ČR, AK ČR, SMO ČR, UZS ČR a partnerům AMG (např. předsedovi Podvýboru pro kulturu PSP ČR 
Mgr. Martinu Baxovi, poslankyni za Pirátskou stranu Lence Kozlové). Na základě usnesení Senátu AMG ze 
dne 18. 6. 2020 byl ČV ICOM požádán, zda by mohl pomoci s vypracováním příkladů z muzejní praxe  
v zahraničí, tedy zda se o muzejních sbírkách účtuje, či nikoli. Z dotazů na muzejníky z Polska, Rakouska, 
Německa a Francie vyplynulo, že o muzejních fondech v těchto zemích neúčtují. Z tohoto důvodu Exekutiva 
AMG i nadále při vhodných příležitostech na tento problém upozorňuje a požaduje zrušení povinnosti 
oceňovat muzejní sbírky a vést je v účetnictví.  
 
GDPR v oboru muzejnictví 

Parlament ČR projednal a schválil vládní návrh nové právní normy o zpracování osobních údajů. 
Zákon č. 110/2019 Sb., platný od 24. 4. 2019, nijak zásadně nesnížil obávaný dopad Nařízení EP a Rady 
(EU) č. 2016/679, 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 ČR. Na tuto skutečnost 
již dříve AMG upozorňovala. Výjimka pro muzea a galerie dle zákona č. 122/2000 Sb., v tomto zákonném 
předpisu bohužel obsažena není.  

 
Novelizace autorského zákona a problematika kybernetické bezpečnosti 

V rámci 2. kola konzultací k implementaci čl. 8–11 Směrnice EP a Rady (EU) č. 2019/790 
Rozšířená kolektivní správa pro paměťové instituce, díla nedostupná na trhu zaslalo MK ČR další materiály 
obsahující návrh nové právní úpravy. AMG v říjnu 2020 znovu zopakovala své předchozí stanovisko  
(z února a z června 2020), v němž bylo mj. uvedeno, že z pohledu muzeí a galerií jsou předměty 
nedostupnými na trhu všechna díla výtvarného umění, která jsou zapsána v CES. Pokud bude ustaven jeden 
kolektivní správce (ale i v případě více správců), mělo by být povinností MK ČR zajistit, aby vybírané 
poplatky neznemožňovaly užití takového díla pro nedostatek finančních prostředků dané instituce. Také 
oblast autorského práva v muzeích a galeriích by měla být detailněji řešena v rámci nové muzejní legislativy. 

AMG vypracovala stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb.,  
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Gestorem a provozovatelem IS pro oblast 
muzejnictví je MK ČR. Z hlediska zákona o kybernetické bezpečnosti lze za IS s klíčovými údaji o kulturním 
dědictví považovat CES. Jakýkoliv kybernetický útok nebo nedostatečná ochrana dat v CES i v obdobných 
databázích (např. v NAD) je zcela aktuální problém. Za hlavní přínos nového právního předpisu proto AMG 
považuje zejména návrh na vytvoření tzv. národního systému vyhledávání a hodnocení zranitelností. 

 
Odměňování pracovníků muzeí a galerií  
 AMG již dlouhodobě vyvíjí aktivity vedoucí k dosažení adekvátního ohodnocení všech muzejních 
profesí. V souvislosti s touto problematikou probíhají pravidelná jednání v rámci tzv. kulatých stolů UZS ČR 
v krajích. Téma se objevuje i na zasedáních PT RHSD pro kulturní otázky, kterých se účastní zástupce AMG. 
V této oblasti začala AMG nově jednat i s ČMKOS. V roce 2020 se podařilo docílit zrušení Přílohy č. 1 
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterou se stala dosavadní Příloha č. 2 s vyššími tarifními platy. 

AMG připomínkovala novelu Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších 
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
stiženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko AMG bylo k návrhu zamítavé, resp. 
k problematice mezd a platů AMG opakovaně uplatňuje stejnou připomínku, neboť minimální ani zaručená 
mzda stále nekorespondují s platnou Přílohou č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Neustálé dorovnávání 
do zaručené mzdy vede v rozpočtových a příspěvkových organizacích k nivelizaci platů, protože 
zaměstnavatel kvůli tomuto doplácení nemá v rozpočtu dostatek finančních prostředků na nadtarifní složky 
platu, což se týká následně všech zaměstnanců. Proto AMG opakovaně požaduje, aby v případě zvyšování 
minimální mzdy a zaručeného platu byla zároveň změněna Příloha č. 1 (případně i další přílohy) Nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb. tak, aby v platových třídách byl 1. platový stupeň roven příslušnému zaručenému 
platu.  

 
Dotační programy MK ČR pro muzea a galerie 
 Již od května 2017 probíhaly na MK ČR setkání pracovní skupiny při PT RHSD pro kulturní otázky, 
týkající se mj. vytvoření návrhu nového Programu státní podpory muzeí a galerií, který by byl obdobou 
Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. V srpnu 
2018 připravili zástupci UZS ČR, AMG a RG ČR návrh na optimalizaci jednotlivých dotačních titulů MK 
ČR. Dne 13. 5. 2019 potvrdil v rámci jednání malé tripartity Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., že MK ČR počítá 
se všemi změnami ve smyslu dohody ze dne 19. 10. 2018. Slíbil projednat připomínky, jež měly usnadnit 
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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. Při vypsání 
výzev pro rok 2020 a 2021 tyto bariéry zatím odstraněny nebyly. K otázkám financování muzeí a galerií se 
na MK ČR uskutečnil kulatý stůl dne 24. 2. 2020, kterého se zúčastnil PhDr. Zdeněk Kuchyňka. 

Vznik nové muzejní legislativy byl v souvislosti s koronavirovou krizí bohužel zastaven. Přitom právě 
při přípravě dotačních programů na podporu činnosti muzeí a galerií, ale i dalších předpisů vznikajících 
nejen v souvislosti s probíhající pandemií se ukázalo, jak by byl zákon o muzeích potřebný. Při jednáních  
o kompenzačních programech MK ČR a MPO ČR bylo v první fázi např. obtížné definovat oprávněné 
žadatele. Program byl poté rozdělen, přičemž z části poskytované MK ČR mohly finanční prostředky čerpat 
pouze muzea a galerie se sbírkami zapsanými v CES. 
 
Zbraně v muzeích a nová zbraňová legislativa 

AMG se zabývala připravovanými předpisy v oblasti tzv. zbraňové legislativy. Jednalo 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 zastupoval AMG Ing. et Bc. Richard M. Sicha. Při konzultacích s MV ČR 
uplatňovala AMG stanovisko, že zbraně v muzeích sice nejsou v centrálním registru zbraní, ale jsou 
registrovány v CES jako sbírkové předměty. AMG dále navrhla zařazení muzejních institucí mezi „jiné 
veřejnoprávní držitele zbraní“, aby měly výjimku z běžného způsobu zabezpečení při vystavování. 
Připomínky AMG byly zasílány zástupcům Odboru bezpečnostní politiky MV ČR a byl v nich opakovaně 
uveden požadavek, zaručující výjimku pro muzea a zbraně v jejich sbírkových fondech. Na jednáních se 
bohužel opět prokázala věcná absence právního vymezení muzeí a jejich účelu. Zákon o sbírkách muzejní 
povahy v mnoha ustanoveních jako argumentace bohužel nestačí. 
 
Další legislativní aktivity AMG 
 V období 2019–2021 se Exekutiva AMG zabývala připomínkováním i dalších právních předpisů, 
např. zákona o ochraně památkového fondu. Nová právní úprava památkové péče se nově neměla týkat 
ochrany archeologického dědictví, která by prozatím zůstala v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko AMG bylo Památkovou inspekcí MK ČR zamítnuto, nicméně 
zavržen byl nakonec i celý návrh nového právního předpisu.  
 Prostřednictvím svého zástupce v České komisi pro UNESCO podpořila AMG výhrady vůči 
chystanému stavebnímu zákonu, který výrazně omezuje 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 ochrany kulturního dědictví před biologickými škůdci. AMG spolu s Komisí restaurátorů-
konzervátorů AMG a ve spolupráci dalšími subjekty usilovala o potřebnou změnu, resp. výjimku pro muzejní 
instituce.  

Prostřednictvím UZS ČR byl připomínkován návrh Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti 
národní a kulturní identity MK ČR na léta 2023–2030. Stanovisko AMG bylo částečně akceptováno  
s poukazem, že upozornění na finanční náročnost využití výsledků aplikovaného výzkumu bude řešeno  
v implementačním dokumentu, tedy již ve fázi posuzování projektů.  
 
 
D. Podpora oboru muzeologie a dalšího vzdělávání muzejních pracovníků 

V této oblasti vytyčil 12. Sněm AMG několik základních úkolů v rámci bodu usnesení D. Podpora 
vzdělávání muzejních pracovníků probíhalo ve dvou rovinách. Jednak ve Škole muzejní propedeutiky, jednak 
v rámci jedno- až třídenních seminářů, kolokvií a konferencí, pořádaných AMG, jejími komisemi či 
institucionálními členy, které byly zaměřeny na jednotlivé muzejní činnosti.  

 
Škola muzejní propedeutiky 

V období 2019–2021 pokračovaly kursy Školy muzejní propedeutiky. ŠMP je s finanční podporou 
MK ČR pořádána od roku 2002 a touto formou odborného školení přes 1.200 frekventantů, pracovníků 
muzejních i dalších paměťových institucí, a také zástupců zřizovatelů. Absolventi základního kursu 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 
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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.  

Vedoucím ŠMP je od jejího vzniku PhDr. František Šebek. Výuka probíhala v přednáškovém sále 
Národního technického muzea a organizačně ji zajišťoval Sekretariát AMG. Částečně se přednášky v roce 
2020 uskutečnily i v prostorách Uměleckoprůmyslovém museum v Praze. 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), pokračovalo také zpracování knižního fondu na 
Sekretariátu AMG nejen pro potřeby studentů ŠMP.  

Ve školním roce 2018–2019 byl ve dvou paralelních třídách dokončen 17. běh základního kursu 
ŠMP. V červnu, resp. v září 2019 proběhly závěrečné zkoušky, jež absolvovalo 23 z celkového počtu  
38 posluchačů. Nástavbový kurs nebyl ve školním roce 2018/2019 otevřen, avšak v září 2019 dokončily 
předchozí 7. běh dvě studentky. Ve školním roce 2019–2020 byla otevřena jedna třída 18. běhu 
základního kursu, a také jedna třída 8. běhu nástavbového kursu. Frekventanti nástavby se zúčastnili ve 
dnech 21.–22. 11. 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). V roce 2020 byla AMG vzhledem ke 
koronavirové krizi nucena přizpůsobovat výuku ŠMP aktuální situaci. S ohledem na časové posuny v rozvrhu 
byly zrušeny červnové termíny závěrečných zkoušek, které se uskutečnily až v září a v říjnu 2020. Ty 
absolvovalo 18 z celkového počtu 47 posluchačů základního kursu ŠMP (a navíc jedna studentka  
z předchozího ročníku), resp. 16 z celkového počtu 22 frekventantů nástavbového kursu ŠMP (a navíc 
jeden student z předchozího ročníku). Ve školním roce 2020–2021 byly otevřeny dvě třídy 19. běhu 
základního kursu ŠMP, do nichž nastoupilo 47 studentů. Nástavbový kurs nebyl v tomto školním roce 
otevřen. Zahájení ŠMP muselo být vzhledem k protiepidemickým opatřením přesunuto až na počátek 
prosince 2020. Jelikož pandemie zásadně zkomplikovala pořádání ŠMP i v roce 2021, byly přednášky  
19. ročníku spuštěny spolu s jubilejním 20. ročníkem v září 2021. Ve školním roce 2021–2022 probíhá 
základní kurs Školy muzejní propedeutiky ve dvou ročnících zároveň, přičemž v každém je přihlášeno  
41 frekventantů.  

Dne 8. 9. 2021 se uskutečnilo na Sekretariátu AMG setkání lektorů ŠMP. Na programu jednání 
bylo zejména zhodnocení 20 let trvání kursů, příprava možné reedice skript, resp. širší příručky oboru 
muzejnictví a s tím související možnost aktualizace přednášek či lektorského sboru pro další období. 

 
Aktivity AMG na poli dalšího vzdělávání muzejních pracovníků 
 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 období 2019–2021 projekty, zejména ve formě konferencí, diskusních 
fór a seminářů zaměřených na vzdělávání svých členů, příp. dalších zájemců o danou problematiku. 
Semináře jsou pořádány každý rok na národní i mezinárodní úrovni. Komise si vybírají spolupracující 
instituce, které souzní s jejich základním vymezením a posláním. Díky těmto aktivitám se potkávají kolegové 
z celé České republiky a diskutují aktuální problémy, týkající se jak specifik jejich oborů, tak obecných témat 
muzejní práce. V rámci seminářů jsou navazovány nové kontakty, udržuje se i aktivní spolupráce se 
slovenskými muzejníky. Zprávy ze seminářů jsou k dispozici na webu AMG, jsou rozesílány do muzeí 
prostřednictvím Bulletinu AMG a publikovány na stránkách Věstníku AMG. Komise předkládají vyúčtování 
akcí a zprávu o činnosti v příslušném roce. Každoročně probíhá i podrobná revize stavu členské základny 
jednotlivých komisí. V roce 2020, resp. 2021 ovlivnila tuto činnost také pandemie koronaviru. Řadu aktivit 
bylo potřeba přizpůsobit, nebo změnit jejich obsah. Mnohé semináře se uskutečnily v online prostoru. 

V období 2019–2021 proběhla řada seminářů, konferencí, workshopů a kolokvií, věnovaných 
profesionalizaci muzejních pracovníků a jejich dalšímu vzdělávaní, jež uspořádala AMG nebo se na jejich 
přípravě či organizaci podílela. Podrobný seznam v rámci této oblasti je součástí Faktografické přílohy. 
 Ve dnech 3.–4. 12. 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 ÚAM FF MU, ZMS a NM. 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;  
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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. Podrobná zpráva z kolokvia byla otištěna ve 
Věstníku AMG č. 6/2019. V tomto tematickém čísle byla publikována také řada příspěvků, jež zazněly  
v rámci čtvrtého konferenčního bloku. V časopise Museologica Brunensia v roce 2020 vyšly ostatní 
přednesené referáty.  
 Ve dnech 22.–24. 9. 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?“ Ve dnech 13.–15. 9. 2020 se pak v Historické radnici města 
Chamu uskutečnilo 29. setkáních na téma „Angažovanost v muzeu” s podtitulem „Perspektivy 
dobrovolnické činnosti”. Počet účastníků konference byl kvůli aktuální epidemické situaci omezen, jednání 
bylo ale zároveň streamováno.  
 Kvůli uzavření muzeí a galerií na jaře 2020 a nemožnosti se profesně setkávat začaly AMG  
a AV MEDIA SYSTEMS, a. s., společně pořádat online konference na téma „Virtuální muzeum”. Celkem 
šest seminářů proběhlo ve dnech 9. 4. 2020, 21. 4. 2020, 6. 5. 2020, 29. 6. 2020, 25. 11. 2020  
a 20. 4. 2021. Během nich zaznělo množství zajímavých informací, námětů a ukázek dobré praxe. V době 
jejich konání bylo možné se aktivně zapojit do diskuze a požádat o zodpovězení dotazů. Kdo se nemohl 
zúčastnit v určeném čase, měl možnost zhlédnout konferenci ze záznamu (odkazy jsou stále k nalezení na 
webu AMG). Připraveny byly online setkání na témata: „Virtuální muzeum”; „Digitální expozice, jak na to?”; 
„Světelný design expozic”; „Prostředky audiovizuální interpretace a zahraniční inspirace a projekty”; 
„Operační systém expozic jako odpověď na post(covid)ovou dobu”; „Chraňte své návštěvníky aneb ANTI-
covid opatření až se muzea a galerie opět otevřou”. Každého z online setkání se zúčastnilo na 100–150 
osob.  

 
Spolupráce AMG s muzeologickými pracovišti v ČR a SR 

AMG dlouhodobě spolupracuje s muzeologickými pracovišti v ČR i SR (Ústav archeologie  
a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Ústav historie a muzeologie Slezské univerzity, 
Katedra etnológie a muzeológie Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra muzeológie Univerzity 
Konštantína Filosofa v Nitre). Studenti těchto VŠ se pravidelně podílejí na organizačním zajištění seminářů 
a konferencí pořádaných AMG. „Muzeologii a muzeologickým pracovištím v ČR” se věnoval Věstník AMG  
č. 1/2019, jehož obsah byl připraven ve spolupráci s ÚAM FF MU. Systematická spolupráce oboru 
muzejnictví s VŠ byla i součástí Koncepce rozvoje muzejnictví na léta 2015–2020. Mezi témata možné 
spolupráce patří podpora dalšího vzdělávání pracovníků muzeí a galerií, 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. 

Zástupcům MK ČR byla v prosinci 2018 zaslána společná žádost AMG a ÚAM FF MU na vytvoření 
pracovní skupiny, která by se zabývala koncepčním řešením otázek spojených s možnostmi zvyšování 
kvalifikace pracovníků muzeí a galerií v oblasti muzeologického vzdělávání a s tím související 
profesionalizací muzejní práce. AMG a ÚAM FF MU byly v odpovědi požádány o zpracování podrobnější 
informace k danému tématu. Materiál byl v červenci 2019 předán jako podklad pro další jednání  
Ing. Vlastislavu Ourodovi, Ph.D. Jeho součástí je i stručná reflexe historického vývoje profesionalizačních 
snah v muzejnictví a návrh na složení pracovní skupiny MK ČR. V souvislosti s pandemií se ale další aktivita  
k tématu neuskutečnila a bude ji třeba obnovit. 
 
   
E. Vnitřní chod AMG 

Pro vnitřní chod AMG byly v usnesení 12. Sněmu AMG stanoveny úkoly v rámci bodu C. Aktivizace 
členské základny AMG. K zasílání aktuálních informací je hojně využíván elektronický Bulletin AMG,  
k tomuto účelu stejně tak slouží i Server muzeí a galerií ČR, Facebook AMG či Věstník AMG. Členskou 
základnu se snaží exekutiva aktivizovat zejména prostřednictvím jednotlivých orgánů (Senát AMG, Krajské 
sekce AMG, Komise AMG, Kolegia AMG) či možností zapojení se do činnosti pracovních skupin AMG.  

 
Orgány AMG a jejich činnost 
 Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG po 12. Sněmu AMG rozdělila jednotlivé Krajské 
sekce AMG a sféry kompetencí v rámci činnosti AMG (viz Faktografická příloha). Členové exekutivy, pokud 
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to situace v rámci aktuálních konoravirových opatření umožňovala, 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 AMG 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 facebookovém profilu AMG. V době pandemie se řada jednání uskutečnila 
v online podobě nebo mimo zasedání, a to dle speciálního zákona č. 191/2020 Sb. (tzv. „Lex Covid“). 
Jednotlivé složky AMG se pak fyzicky scházely dle možností daných opatřeními MZ ČR. Exekutiva AMG 
vydala pro tyto potřeby i vlastní Jednací řád Senátu AMG konaného mimo zasedání pro hlasování per 
rollam, a to ve dnech 12.–26. 3. 2021, resp. 11.–25. 6. 2021. Z důvodu nestandardního způsobu konání 
Senátu AMG byly na programu pouze body, jejichž projednání nesneslo odkladu. Výsledky hlasování a další 
doprovodné materiály jsou k dispozici na Sekretariátu AMG, na webu AMG a byly také rozeslány všem 
členům Senátu AMG. 
 Členskou základnu AMG se snaží exekutiva aktivizovat zejména prostřednictvím jednotlivých 
orgánů (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 12. 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. 10. 2019) a JUDr. Jarmily 
Vašulkové na téma „Muzea a ochrana osobních údajů” (10. 12. 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. Většina Krajských sekcí AMG se v období 2019–2021 sešla alespoň jednou, 
ať již fyzicky nebo v online podobě. Setkávání členů AMG bylo samozřejmě poznamenáno omezeními 
spojenými s pandemií koronaviru. 

V rámci AMG existovalo v období 2019–2021 celkem 14 Komisí AMG, rozdělených dle profesního 
zaměření a zájmů členů AMG. Velikost jejich členské základny měla vzrůstající tendenci. Mezi největší patří 
Komise konzervátorů-restaurátorů 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. Úloha komisí se odvíjí zejména od aktivity jejich předsedy či členů 
výboru. V čele každé komise stojí předseda, který je členem Senátu AMG s hlasem rozhodovacím. Předseda 
svolává plenární zasedání a výbor 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 a další vzdělávání 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 setkání, příp. další aktivity. Svoji činnost prezentují komise ve 
Věstníku AMG a také na webu 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 a statutární orgán nepověří dalšího zaměstnance svým zastupováním, přestává 
být řádný člen AMG členem komise. V období 2020–2021 z důvodu koronavirové pandemie aktivně 
pracovaly pouze některé Komise AMG, resp. někteří členové se sešli fyzicky, většina jednání se uskutečnila 
online, proběhly ale i virtuální konference. Na základě rozhodnutí 12. 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 neučiní, Senát AMG byl pověřen k hlasování o pozastavení její činnosti.  
 V rámci struktury AMG je ustaveno 12 kolegií. Kolegia AMG jsou dobrovolnými sdruženími řádných 
členů AMG ustavená na regionálním či oborovém principu, která vznikají a zanikají na základě jejich 
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dohody. Pro další období by bylo vhodnější činnost dlouhodobě nefunkčních kolegií ukončit a naopak na 
základě potřeby vytvořit uskupení jiná. Podnět by měl v tomto směru vzejít přímo z členské základny. 
Nejaktivnějšími v období 2019–2021 byla dvě kolegia, a to Kolegium královských měst AMG a Kolegium 
muzeí kraje A. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků, jejichž předsedové se pravidelně účastnili s hlasem 
poradním jednání Senátu AMG.  

Ve své činnosti pokračovaly v období 2019–2021 také pracovní skupiny AMG: pro muzejní 
statistiku pod vedením PhDr. Františka Šebka; pro muzejní legislativu pod vedením PhDr. Zdeňka 
Kuchyňky; pro evidenci a digitalizaci muzejních sbírek pod vedením Ing. et Bc. Richarda M. Sichy; pro 
registraci a akreditaci muzeí a galerií a muzejní standardy pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky; pro řešení 
problematiky GDPR pod vedením Ing. et Bc. Richarda M. Sichy. Ustavení pracovních skupin bylo inzerováno 
na zasedáních Senátu AMG s opakovanou výzvou k zapojení se do jejich činnosti. 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 nadále. 

V roce 2020 se začala Exekutiva AMG zabývat přípravou 13. Sněmu AMG. Všem členům byl již  
v říjnu 2020 zaslán dopis s žádostí o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání (náměty do Hlavních linií 
činnosti AMG na období let 2022–2024, návrhy do Kandidátní listiny pro volby do funkcí v Exekutivě AMG 
a Revizní komisi AMG pro období 2022–2024, podněty ke změně Stanov AMG). O pomoc s přípravou 
všech materiálů byli požádáni i předsedové Krajských sekcí a Komisí AMG. Dokumenty byly připravovány 
průběžně, přičemž zejména návrhy na změnu Stanov AMG bylo nutné předložit nejpozději do 30. 6. 2021. 
Do stanoveného data nevzešel od členů AMG žádný pozměňovací návrh. Novelizaci připravila nakonec 
sama exekutiva, a to v souvislosti se zkušenostmi z období koronavirové pandemie, které výrazně omezilo  
i fungování AMG. 
 
Sekretariát AMG a jeho aktivity ve sledovaném období 
 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 redaktorky Věstníku AMG působila Mgr. Monika 
Benčová. Práci správce oborových databází a webových prezentací AMG vykonávala do 31. 7. 2019 Bc. 
Kateřina Svobodová. Od 1. 8. 2019 ji vystřídala Mgr. Vendula Potůčková Jurášová. Účetnictví AMG bylo 
vedeno na základě smluvního vztahu firmou DAT Ekonomik, s. r. o. (Ing. Tomáš Kopecký). Správa 
počítačové sítě AMG a IT služby byly zajišťovány firmou Artfix (Bc. Martin Čarek).  
 Sekretariát AMG sídlí v Jindřišské ulici v centru Prahy v prostorách, jejichž 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 (jejich zvýšení o 17 % proběhlo naposledy v roce 2017). 
V roce 2020 byla zřízena datová schránka AMG (cgzvhya). Informace k ní jsou k dispozici na 
http://www.cz-museums.cz. AMG využila možnost snížit si vyměřovací základ za odvody na sociální 
zabezpečení, které je povinna jako zaměstnavatel odvádět za své zaměstnance, a to v měsících červen, 
červenec a srpen 2020 (program Antivirus C, firmy do 50 zaměstnanců účastnící se nemocenského 
pojištění). Cílem byla podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Za 
zaměstnance byla ale povinnost pojistné odvádět i nadále (srážka ze mzdy).  
 V období 2019–2021 pokračovalo zpracovávání knihovního fondu AMG, který se stále rozrůstá 
(2.950 knihovních jednotek, 1.803 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 na záložce Knihovna AMG.  
 Nadále probíhá archivace materiálů Školy muzejní propedeutiky, zejména absolventských prací. 
Texty jsou ukládány na Sekretariátu AMG a jejich počet již dosáhl 1.607 kusů. 
 Pro vnitřní potřeby AMG probíhá pravidelně archivace materiálů, které AMG vydala, nebo na jejichž 
vydání se podílela, aby byla podchycena i tato činnost. Kromě tištěných publikací a Věstníku AMG obsahuje 
archiv 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.).  
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 V roce 2020 začal v souvislosti s 30. výročím vzniku AMG podrobně zpracovávat archiv ve 
spolupráci se Sekretariátem AMG PhDr. Luděk Beneš. Souhrnný materiál bude publikován jako příloha 
Věstníku AMG a zároveň se stane podrobnou dokumentací činnosti AMG.  
 Revizní komisí AMG byly provedeny revize hospodaření za každý kalendářní rok v souladu se 
Stanovami AMG a Jednacím řádem AMG. Zápisy z kontrol účetnictví AMG za rok 2019 a 2020 byly 
publikovány jako příloha Výročních zpráv AMG, které jsou k dispozici na webu AMG. Zprávy o provedených 
kontrolách jsou každoročně předkládány Senátu AMG. Osvědčila se také pravidelná účast předsedkyně 
Revizní komise AMG 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. Vybrané ekonomické ukazatele jsou k dispozici ve Faktografické příloze. Na 
zasedáních Senátu AMG informuje exekutiva o aktuálním dění v předkládaných Zprávách o činnosti 
Exekutivy AMG v období mezi konáním jednotlivých zasedání Senátů AMG, ale i o všech změnách 
v hospodaření. Členská základna získává informace prostřednictvím Věstníku AMG ve zde publikovaných 
Zápisech z jednání Senátu AMG a v dalších článcích zejména v rubrice Z činnosti AMG. Aktuální sdělení 
jsou prezentována na webu AMG a pravidelně rozesílána elektronickým Bulletinem AMG (pro členské 
organizace), resp. Newsletterem AMG (pro nečlenské instituce). Informace jsou zveřejňovány i na 
Facebooku AMG.  
 Dne 5. 3. 2020 vykonal Odbor interního auditu a kontroly MK ČR na Sekretariátu AMG 
veřejnosprávní kontrolu č. 11/2020, jejímž předmětem bylo hospodaření s prostředky poskytnutými na 
projekt „Národní soutěž muzeí Gloria musaealis – zajištění XVII. a XVIII. ročníku soutěže, příprava  
a realizace slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2018”. Kontrola MK ČR nezjistila na straně 
AMG žádné pochybení či nedostatky.  
 
Výměna průkazů AMG 
 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. 3. 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. 6. 2019. Nové (modré) 
platí od 1. 7. 2019. Veškeré informace jsou k dispozici na http://www.cz-museums.cz v záložce Průkaz 
člena AMG. Souhrnná informace k výměně členských průkazů AMG byla publikována ve Věstníku AMG  
č. 2/2019.  

Průkaz člena AMG opravňuje jeho držitele k bezplatnému vstupu do expozic a výstav členských 
muzeí. Řádní členové by měli recipročně poskytnout volný vstup svým kolegům a kolegyním. Průkaz obdrží 
každý pracovník v pracovním poměru na dobu neurčitou. V případech pracovníků v poměrech na dobu 
určitou a těch zaměstnávaných formou dohod či smluv rozhoduje o přidělení průkazu ředitel instituce. 
Průkazy distribuuje Sekretariát AMG, který eviduje jejich vydané množství. Členské muzeum vede 
konkretizovanou číselnou a jmennou řadu. Průkaz AMG musí být opatřen členským číslem dané instituce, 
lomeným pořadovým číslem vydaného průkazu. Likvidaci neplatných průkazů provádí členská organizace 
sama a písemně informuje Sekretariát AMG o jejich skartovaném množství. 
 Dne 28. 11. 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 členové AMG včas informováni. V letech 2019–2020 se uskutečnila dvě společná 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. Nové memorandum bez vzájemného 
uznávání volných vstupů bylo uzavřeno dne 15. 7. 2020. Spolupráce byla deklarována zejména v oblasti 
péče o kulturní dědictví, ve výměně zkušeností a poznatků, v předávání informací a vzájemné komunikaci,  
v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem či dalších dokumentů v oboru památkové 
péče, archeologie, autorských práv a digitalizace. Obě strany budou propagovat a popularizovat činnosti 
týkající se péče o kulturní dědictví a jeho prezentace. AMG a NPÚ se též domluvily na součinnosti při 
přípravě a realizaci tematicky zaměřených školení, odborných seminářů a konferencí či dalších vzdělávacích 
aktivit.  
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Server muzeí a galerií ČR 
 Server muzeí a galerií ČR na adrese http://www.cz-museums.cz je efektivním komunikačním 
nástrojem oboru muzejnictví i AMG. Výstavba systému a jeho prezentací stále pokračuje. Server 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 členskými 
muzei AMG, přednášky, konference, semináře, exkurze, komentované prohlídky, kursy, workshopy, výstavy 
a další aktivity zaměřené na laickou či odbornou veřejnost), Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, 
Muzea a 20. století, Muzeum a změna (web 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 období 2019–2021 bylo zajištěno publikování oborových databází (Adresář muzeí a galerií ČR, 
Kalendárium akcí a výstav) a dalších aktuálních informací z muzejnictví. Byla zajištěna dostupnost stránek 
z odborných i všeobecných portálů ve smyslu poskytování informací o dění v oboru široké 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 v Kalendáriu akcí a výstav. Předsedové 
Krajských sekcí a Komisí AMG se mohou podílet na podobě webových stránek AMG tím, že prostřednictvím 
vlastních přístupových hesel spravují prezentace svých komisí a sekcí.  
 Ve vztahu k propagaci a popularizaci oboru muzejnictví jsou kromě Serveru muzeí a galerií ČR 
využívány další nástroje internetové komunikace: Bulletin AMG, Newsletter AMG, profil AMG na sociálních 
sítích Facebook a Youtube kanál, zasílání Aktualit AMG formou elektronické pošty nebo prostřednictvím 
kanálu RSS. 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 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.  
 Kalendárium akcí a výstav bylo v roce 2020 rozšířeno o prezentaci online aktivit muzeí a galerií.  
V reakci na koronavirovou krizi nabídla AMG možnost publikovat na svém webu činnost muzejních institucí 
ve virtuálním prostoru. Byla vytvořena nová záložka nazvaná Online aktivity. V přehledu akcí, který byl 
denně aktualizován, bylo možné zhlédnout online verze aktuálních výstav či průvodce stálými expozicemi, 
prohlížet si sbírkové předměty, zúčastnit se videoexkurzí, nebo si přečíst odborné publikace a časopisy. Na 
webových stránkách muzeí a galerií či jejich prezentacích v rámci různých sociálních sítích bylo možné 
nalézt pracovní listy, omalovánky, kvízy, soutěže, návody na rukodělnou tvorbu, ale třeba i originální 
recepty. Výzva k zapojení se byla publikována ve Věstníku AMG č. 2/2020, zveřejněna na webu  
i Facebooku AMG, rozeslána Bulletinem i Newsletterem AMG. Podrobný článek na téma „Online aktivity 
muzeí” byl publikován ve Věstníku AMG č. 4/2020, který se věnoval tématu „Muzea v nouzovém stavu”. 
Byla vydána tisková zpráva, která byla rozeslána do všech tištěných i audiovizuálních médií. O této novince 
informovala v pořadu ČT Dobré ráno předsedkyně AMG. Sekce nazvaná Online aktivity zůstane trvalou 
součástí webu a řádní členové AMG ji mohou využívat ke své prezentaci nadále.  
 V období 2019–2021 pokračovala průběžná optimalizace systému Serveru muzeí a galerií ČR. 
Dotazníky k aktualizaci údajů v Adresáři muzeí a galerií ČR a v Kalendáriu akcí a výstav jsou ke stažení na 
webu. Muzea a galerie byly vyzývány k poskytování údajů i do databáze výstav, jejíž výstup je publikován 
jako příloha Věstníku AMG. Přehled výstav v příslušném období je prezentován také na webu a Facebooku 
AMG. K aktualizaci oborových databází vyzývá AMG opakovaně v každém kalendářním roce. Výzvy a články 
k rozvoji Serveru muzeí a galerií ČR byly publikovány ve Věstníku AMG.  
 Návštěvnost Serveru muzeí a galerií ČR 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, 
s rostoucím počtem připojených osob a serverů hraje bezpečnost dat zásadní úlohu. Proto byly učiněny 
opatření pro tzv. šifrovanou komunikaci (pomocí přenosového protokolu HTTPS), která chrání rozsáhlý 
systém stránek, ale i samotné uživatele před útoky nežádoucích subjektů. V rámci zajištění provozu došlo  
v roce 2020 k důležité změně. Všechny servery byly vyměněny za novou generaci a současně napojeny 
přímo na páteřní síť evropského internetu. Obzvláště v koronavirové době, kdy se hodně činností přesunulo 
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do online prostředí, jsme díky tomu byli schopni zvětšit na portálu AMG podíl např. multimédií. Podrobný 
článek na téma „Webové služby portálu AMG” byl otištěn ve Věstníku AMG č. 6/2020. 
 
 
F. Vnější vztahy AMG 

V celém období 2019–2021 věnovala AMG velkou pozornost dalšímu rozvoji vnějších vztahů, když 
pokračovala ve spolupráci se spolky, asociacemi a institucemi působícími v oblasti kulturního dědictví u nás, 
ale i v zahraničí. V rámci usnesení 12. Sněmu AMG jsou úkoly v této oblasti definovány pod bodem  
E. Spolupráce AMG s dalšími partnery. Tato oblast byla stejně jako ty ostatní poznamenána koronavirovou 
pandemií. 
 
Spolupráce se spolky, asociacemi a dalšími institucemi v oblasti kulturního dědictví 
 K nejvýznamnějším partnerům AMG již tradičně patřil ČV ICOM. Pravidelná setkání s jeho 
představiteli proběhla ve dnech 1. 8. 2019 v Památníku Lidice, 20. 8. 2020 v Hornickém skanzenu Mayrau 
ve Vinařicích u Kladna a 15. 9. 2021 v Muzeu umění Olomouc. Na setkáních byla projednávána aktuální 
témata a spolupráce na připravovaných akcích. V roce 2019 byla věnována pozornost konferenci „Muzea 
v proměnách času“, mezinárodnímu semináři SK ICOM „Revoluce něžná vs. digitální“ a Generálnímu 
shromáždění Modrého štítu původně naplánovaného na podzim 2020, diskutována byla i strategie 
digitalizace a systém ELVIS. Základním tématem roku 2020 byla 26. Generální konference ICOM ve dnech 
20.–28. 8. 2022 v Praze na téma „Power of Museums” a s ní související inspekční cesta představitelů 
ICOM na podzim roku 2021, Generální konference Modrého štítu v odloženém termínu v roce 2021,  
13. Sněm AMG a 29. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků v září 2020 
v Chamu. Témata Generální konference ICOM v roce 2022 a 13. Sněmu AMG dominovaly i olomouckému 
setkání v roce 2021, k němuž se připojila aktuální problematika činnosti tzv. detektorářů, včetně zkušeností 
a příkladů praxe ze zahraničí, a také chystané změny RVP. Každoročně byly na programu i aktuální 
legislativa a koncepční materiály oboru (registrace a akreditace muzeí, zákon o muzeích, památkový zákon, 
atd.), Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí. Zástupci AMG se zúčastnili 
Mezinárodního sympozia ICOM, které proběhlo ve dnech 25.–27. 8. 2021 v Národním muzeu. Přítomni byli 
také na semináři k přípravě exkurzí v rámci GK ICOM 2022, jenž se konal dne 13. 10. 2021 v MZM. AMG 
byla oficiálně zastoupena na plenárních zasedáních ČV ICOM, a to ve dnech 6. 3. 2019 v Moravském 
zemském muzeu, 16. 9. 2020 v Národním muzeu, 3. 3. 2021 v online verzi. 
 Pokud jde o další příbuzné profesní sdružení, jímž je Rada galerií ČR, došlo v roce 2019  
k prohloubení spolupráce. Dne 26. 4. 2019 se uskutečnilo v Hodoníně setkání zástupců AMG s předsedou 
Mgr. Jiřím Jůzou, Ph.D., na němž bylo dosaženo shody na potřebě vzájemné komunikace a uskutečňování 
pravidelných zasedání vedení obou spolků. Na to navázalo dne 30. 5. 2019 na Sekretariátu AMG jednání 
představitelů AMG a RG ČR, týkající se přípravy nové muzejní legislativy, registrace a akreditace muzeí  
a galerií, profesních standardů a muzejního zákona. V diskusi k problematice registračního a akreditačního 
systému se podařilo dosáhnout shody. Shoda také panovala v potřebě systémového řešení otázek spojených 
s možnostmi zvyšování profesní kvalifikace muzejních pracovníků a ve vytvoření pracovní skupiny MK ČR. 
Další společné setkání se uskutečnilo 11. 9. 2019 a byla na něm detailněji projednán materiál „Zákon  
o muzeích: Souhrn stávajícího stavu, návrhů obsahu a řešení některých jeho částí”. Jednání se týkalo nejen 
legislativy, ale i možné změny grantových schémat MK ČR, aktualizace Strategie digitalizace kulturního 
obsahu a zvyšování kvalifikace pracovníků muzeí a galerií. K problematice muzejní statistiky mělo být 
svoláno samostatné zasedání. AMG byla zastoupena na Sněmu RG ČR konaném 11.–12. listopadu 2019 
v Západočeské galerii v Plzni. Slibně se rozvíjející spolupráce byla v roce 2020 zbrzděna, na čemž měla 
podíl i aktuální pandemická situace. Nicméně došlo k občasným konzultacím mezi statutárními zástupci 
obou spolků. Podobná situace přetrvala i v roce 2021.  
 AMG se v rámci podpory aktivit vedoucích ke zvyšování úrovně ochrany sbírek aktivně účastnila 
činnosti Českého komitétu Modrého štítu, jehož je signatářem. Komitét je sdružením paměťových 
profesních svazů a je součástí mezinárodní nevládní organizace, která usiluje o preventivní opatření na 
ochranu, pohotovou pomoc ve stavu nouze, příp. následnou záchranu kulturního dědictví ohroženého 
válkou, přírodními katastrofami nebo selháním člověka. ČKMŠ se pravidelně schází na Sekretariátu AMG. 
Každoročně se realizují odborné semináře týkající se nejen ochrany sbírek, ale i potřebné prevence. V únoru 
2019 byla připravena přednáška na téma  „K ochraně předmětů filatelistického zájmu obsažených  
v archivních a muzejních fondech“. V únoru 2020 pak proběhl seminář „Bezpečné chování paměťových 
institucí v kyberprostoru”, připravený ve spolupráci s CESNET, z. s. p. o. V období 2019–2021 byla hlavním 
obsahem spolupráce příprava Generálního shromáždění Modrého štítu, jež se mělo uskutečnit ve dnech 
25.–27. 11. 2020, resp. 1.–3. 9. 2021 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Toto mezinárodní setkání 
bylo kvůli zhoršené pandemické situaci v ČR dvakrát zrušeno a proběhne nakonec v online podobě ve dnech 
14.–16. prosince 2021. Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR bylo v rámci komitétu připraveno Kolečko 



 20 

první pomoci a záchranných prací pro knihovní fondy. Na základě poskytnuté licence ČKMŠ byla vyrobena 
polská verze tohoto materiálu pro paměťové instituce v Polsku, kterou vydalo Muzeum krále Jana III. ve 
Wilanově. Licencí pro potřeby slovenských kolegů disponuje také Zväz múzeí na Slovensku, pro nedostatek 
finančních prostředků se však vydání slovenské verze zatím nerealizovalo.  
 Prostřednictvím člena exekutivy PhDr. Pavla Cipriana byla AMG pravidelně zastupována v České 
komisi pro UNESCO, a to jak na plenárních zasedáních komise, tak i na její Sekci pro kulturu a komunikaci 
(podrobněji viz Faktografická příloha). Na plenárním zasedání dne 10. 12. 2020 byl mj. projednáván dopad 
pandemie koronaviru na oblast kultury. Zástupce AMG připravil souhrnnou informaci za obor muzejnictví  
(s využitím informací z Věstníku AMG č. 4/2020 věnovaného tématu „Muzea v nouzovém stavu”). AMG 
byla zastoupena i na druhém společném neformálním zasedání České komise pro UNESCO a Slovenské 
komise pro UNESCO uskutečněném 11. 6. 2019 v Bratislavě. 
 Partnerem AMG na poli muzejní statistiky je Národní informační a poradenské středisko pro 
kulturu. Spolupráce pokračovala na zdokonalování metodiky statistických šetření v podobě nové verze 
projektu Benchmarking muzeí (programové prostředí), v níž se významně angažuje PhDr. František Šebek. 
Byla řešena úprava Ročního statistického výkazu o muzeu (muzeu výtvarných umění) Kult (MK) 14-01, 
přičemž změny za rok 2020 přinesly jeho rozšíření zejména v oblasti doprovodných muzejních programů. 
NIPOS poskytl AMG aktuální podobu dotazníků, tak aby mohly být s předstihem zaslány do muzeí. 
Metodické vysvětlivky i výkazy jsou vždy v aktualizované verzi pro daný rok publikovány na webu AMG  
v sekci Statistika muzejnictví. PhDr. František Šebek zpracoval také pro NIPOS podklad pro úpravu 
statistického sledování v souvislosti s přesunem řady muzejních aktivit do virtuálního prostoru v době 
koronavirové pandemie. 
 V souvislosti s připravovanou změnou RVP se AMG připojila k aktivitám Koalice mezioborových 
pedagogických asociací a skupin (KOMPAS), vyjadřujícím se k redukci výuky přírodovědných, 
společenskovědních a humanitních předmětů na ZŠ. Jelikož se má změna významně dotknout  
i neformálního vzdělávání v muzeích, zpracovala AMG stanovisko k dané problematice a předala je 
zástupcům příslušných orgánů jako podklad pro další jednání. 
   
Aktivity AMG v oblasti propagace a popularizace činnosti muzeí a galerií  
 Velkou aktivitu v oblasti vnějších vztahů vyvíjela AMG v souvislosti s Národní soutěží muzeí Gloria 
musaealis. Pro období 2019–2021 zajistila podpisy aktuálního znění Soutěžního řádu a Jednací řádu 
komise soutěže ze strany ČV ICOM a MK ČR. Z důvodu organizačních změn na MK ČR a také kvůli výměně, 
resp. prodloužení funkčního období některých členů komise soutěže byl podepsán dodatek k Dohodě  
o pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Změny částečně doznalo i složení čestného výboru. 
Hlavním mediálním partnerem slavnostního předávání Cen Gloria musaealis se od roku 2019 stala Česká 
televize. Tradičně pokračovalo mediální partnerství s Českým rozhlasem a internetovým portálem  
a časopisem PROPAMÁTKY. Dalšími partnery byly Obecní dům, a. s., Národní muzeum, Hlavní město 
Praha, Český rozhlas, AV MEDIA SYSTEMS, a. s., a Three Brothers Production. Záštitu ceremoniálu 
poskytla v uplynulých třech ročnících radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a 
cestovního ruchu MgA. Hana Třeštíková. Koronavirová pandemie byla příčinou organizačních změn 
vyhlášení výsledků 18. a 19. ročníku soutěže. Vzhledem k vývoji mimořádných opatření MZ ČR byly obě 
akce v roce 2020 a 2021 streamovány na sociálních sítích. Záznamy je stále možné zhlédnout na Youtube 
kanálu a Facebooku AMG. Vzájemná spolupráce AMG a agentury CzechTourism, která probíhá od roku 
2014 právě prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a portálu Kudyznudy.cz, byla dne  
16. 9. 2020 zpečetěna podepsáním společného memoranda. V závěru roku 2019 se uskutečnilo několik 
setkání zástupců AMG a Centra pro prezentaci kulturního dědictví kvůli možným změnám portálu do-
muzea.cz, na kterém probíhala návštěvnická soutěž Muzeum roku. Jelikož by si potřebné aktualizace 
vyžádaly další náklady, rozhodlo se Národní muzeum od 1. 4. 2020 jeho provoz ukončit. Jako jedno  
z možných řešení se jevilo přenesení hodnocení na portál Kudyznudy.cz. To se však zatím ukázalo jako 
neproveditelné, a proto bude AMG hledat jiné řešení. 
 Významnou mediální akcí AMG je Festival muzejních nocí. V období 2019–2021 proběhly jeho tři 
ročníky, přičemž dva z nich byly poznamenány pandemií koronaviru. V květnu 2019 bylo ve spolupráci  
s Karlovarským krajem připraveno Národní zahájení festivalu v Karlových Varech. V roce 2020 se tato 
slavnost plánovaná do Českých Budějovic neuskutečnila. O spolupořadatelství akce projevil i v roce 2021 
zájem Jihočeský kraj. Národní zahájení 17. ročníku festivalu pak proběhlo v červnu 2021 v Českých 
Budějovicích a částečně i v Hluboké nad Vltavou.  
 V období 2019–2021 byla podepsána memoranda a vzájemné spolupráci mezi AMG a agenturou 
CzechTourism, AMG a Národním muzeem, AMG a Národním památkovým ústavem, v nichž jsou jako jedno 
z hlavních témat uvedeny mj. propagace a popularizace oboru muzejnictví, resp. obecně prezentace 
kulturního dědictví ČR. 
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 AMG se stala partnerem veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA, a to jeho dvou ročníků  
v únoru 2019 a v únoru 2020, když pro své členy připravila speciální nabídku na prezentaci v rámci 
společné expozice.  
 
Spolupráce AMG se státní správnou, samosprávnou a UZS ČR 
 Vedle spolupráce v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se v období 2019–2021 
uskutečnila řada důležitých jednání zástupců AMG a MK ČR. Zatímco k setkání s ministrem kultury doc. 
Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., dne 5. 2. 2019 nakonec nedošlo, uskutečnilo se 11. 12. 2019 jednání 
Exekutivy AMG s novým ministrem kultury PhDr. Lubomírem Zaorálkem. Na programu jednání byla aktuální 
muzejní legislativa, edukační činnost muzeí a možnosti dalšího vzdělávání muzejních pracovníků, úprava 
stávajících dotačních titulů MK ČR a odměňování zaměstnanců v kultuře. AMG také znovu zopakovala 
nabídku spolupráce na vyhodnocení koncepčních materiálů MK ČR i jejich přípravě, resp. širšího zapojení 
svých zástupců do poradních orgánů a pracovních skupin ministerstva. Intenzivní kontakty měla AMG  
s náměstkem ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. 
Exekutiva AMG s ním projednávala aktuální legislativní okruhy v oblasti muzejnictví, vč. nového zákona  
o muzeích, problematiku zvyšování kvalifikace pracovníků muzeí, postavení muzeí v procesu celoživotního 
učení, otázky muzejní edukace a RVP, spolupráci na vyhodnocení a přípravě koncepčních materiálů MK ČR, 
dotační programy pro sféru muzejnictví, aj. Zatím poslední setkání se uskutečnilo dne 25. 10. 2021 a na 
programu byl návrh muzejního zákona a novelizace stávající legislativy, příprava Koncepce rozvoje 
muzejnictví v ČR, vzdělávání pracovníků muzeí a jejich odměňování, edukační aktivity v muzeích a revize 
RVP, problematika účtování sbírek, digitalizace a evidence sbírkových předmětů, památková legislativa a 
problematika detektorářů. V období 2019–2021 spolupracovala AMG zejména se Samostatným oddělením 
muzeí, Samostatným oddělením ochrany kulturních statků, Odborem památkové péče, Odborem památkové 
inspekce, Samostatným oddělením autorského práva a Odborem umění, literatury, knihoven, kulturních  
a kreativních průmyslů. AMG se podílela na přípravě a připomínkování nově vznikajících strategických 
materiálů MK ČR, jako jsou např. již schválená Státní kulturní politika ČR na léta 2021–2025+, Koncepce 
rozvoje knihoven v ČR na léta 2021–2027, Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní 
identity na léta 2023–2030, a připravovaná Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2021–2025+ či 
aktuálně projednávaný Národní plán obnovy. AMG byla také požádána SOM MK ČR o spolupráci při 
rozeslání výzvy určené vlastníkům dosud nezapsaných sbírek do CES.  
 Od jara 2020 probíhá mezi zástupci AMG, MK ČR, MZ ČR a posléze i MPO ČR pravidelná 
komunikace v souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními v oblasti kultury a podporou muzejních 
institucí v rámci speciálně vyhlašovaných dotačních programů.  
 AMG se aktivně účastnila spolupráce mezi MK ČR a MŠMT ČR v rámci mezirezortní pracovní 
skupiny, zabývající se problematikou neformálního vzdělávání v oblasti kultury. V tomto poradním orgánu 
zastupovala obor muzejnictví PhDr. Jana Hutníková. AMG se zabývala i zněním Memoranda o spolupráci 
MK ČR a MŠMT ČR, které bylo podepsáno dne 6. 9. 2021. Principy memoranda podporují záměry 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.  
  S ohledem na problematiku zbraní uložených ve sbírkových fondech muzeí zastupoval AMG  
Ing. et Bc. Richard M. Sicha na jednáních expertní skupiny MV ČR, zabývající se přípravou tzv. kompletní 
zbraňové legislativy. 
 Efektivní komunikace probíhala s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči, 
rozvíjející dosavadní spolupráci především v oblasti legislativy. Zástupci AMG se v období 2019–2021 
zúčastnili několika jednání komise, ať již fyzicky (v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou), nebo  
z důvodu probíhající pandemie v online podobě. AK ČR je od roku 2007 partnerem Festivalu muzejních 
nocí, jehož Národní zahájení se vždy koná ve spolupráci s jedním z krajů ČR.  
 Pokračovala již dříve navázaná spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, a to zejména při řešení 
aktuálních legislativních otázek v oblasti muzejnictví. V rámci propagace a popularizace muzeí a galerií se 
prostřednictvím měst a obcí svaz připojuje každoročně také ke spolupořadatelství Festivalu muzejních nocí.  
 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 v období 2019–2021 zastupoval PhDr. Zdeněk Kuchyňka. 
Díky tomto členství má AMG možnost vyjadřovat se k aktuálně připravované legislativě. AMG se podílela  
i na činnosti pracovní skupiny při PT RHSD pro vytvoření Programu státní podpory muzeí a galerií. Byla 
rovněž zastoupena na Valných hromadách UZS ČR a její konferenci „Kultura”. AMG se též účastnila 
kulatých stolů, pořádaných unií v jednotlivých krajích a věnovaných problematice financování kultury  
a odměňování zaměstnanců v tomto odvětví. AMG se rovněž podílela na formulaci každoročních priorit 
sekce kultury UZS ČR.  
 Kontakty měla AMG i se zákonodárnými sbory. Pod záštitou předsedy Podvýboru pro kulturu  
PS PČR Mgr. Martina Baxy a prezidenta UZS ČR Ing. Jiřího Horeckého, PhD., MBA, se dne 15. 5. 2019 
konala debata na téma „Kdo (za)platí českou kulturu?” Za AMG se jí zúčastnila Mgr. Irena Chovančíková. 
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Dne 18. 6. 2019 se uskutečnilo setkání s Mgr. Martinem Baxou za účasti předsedů AMG a RG ČR. Na 
programu byly legislativní problémy oboru muzejnictví a odměňování pracovníků muzeí a galerií. Dne  
12. 11. 2019 proběhlo jednání Podvýboru pro kulturu, kde zástupci AMG seznámili přítomné poslance  
s legislativními aktivitami AMG. Mgr. Irena Chovančíková se dne 16. 2. 2020 zúčastnila kulatého stolu  
v PSP ČR na téma „1 % na umění ve veřejném prostoru". Téhož dne se v Poslaneckém klubu České pirátské 
strany konalo setkání nad aktuálními tématy oboru muzejnictví, a to zejména o přípravě nového muzejního 
zákona a o problematice účtování o sbírkách. Se členy rezortního týmu pro kulturu poslankyně Lenky 
Kozlové se za AMG setkali PhDr. Zdeněk Kuchyňka a PhDr. Luděk Beneš. Poslankyně Evropského 
parlamentu Radka Maxová se obrátila na AMG s prosbou o zpracování připomínek ke sdělení Komise EP  
č. 66/COM (2020) týkající se Evropské strategie pro data (je zpravodajkou materiálu za Výbor pro kulturu 
a vzdělávání EP). Zástupci AMG se dne 18. 10. 2021 také zúčastnili konference na téma „Památková 
legislativa v ČR: Praxe a výhledy“, kterou připravil Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 
Senátu PČR.  
 
Činnost AMG na poli mezinárodní spolupráce 
 Nejbližším partnerem na poli zahraničních vztahů byl AMG tradičně Zväz múzeí na Slovensku. 
Setkání představitelů největších profesních organizací ČR a SR se dle Memoranda o vzájemné spolupráci 
uskutečnilo 3. 12. 2019 v Praze při příležitosti konání kolokvia „Muzea v proměnách času”, na jehož 
přípravě se ZMS jako jeden ze spoluorganizátorů podílel. Na valném shromáždění ZMS dne 4. 4. 2019 
zastupoval AMG PhDr Pavel Ciprian. Z důvodu protiepidemických opatření se AMG nezúčastnila  
30. valného shromáždění ZMS v Banské Bystrici, jehož hlavním bodem byly dne 15. 7. 2020 volby nového 
předsednictva. O nich podrobněji informoval Věstník AMG č. 5/2020. Dne 22. 11. 2021 se bude konat 
setkání členů ZMS v online podobě. 
 Nadále pokračovaly kontakty muzejních organizací z ČR, Saska, Bavorska a Horního Rakouska.  
V září 2019 se jejich 28. setkání na téma „Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu: Autentické nebo 
povrchní?“ konalo v rakouském Bad Ischlu. V pořadí 29. konference s názvem „Angažovanost v muzeu: 
Perspektivy dobrovolnické činnosti“ byla v září 2020 uspořádána v bavorském Chamu. Počet účastníků 
konference byl kvůli aktuální epidemické situaci omezen, jednání bylo ale streamováno. Zástupci 
partnerských organizací se dne 16. 9. 2021 setkali na Sekretariátu AMG, aby prodiskutovali vzájemnou 
spolupráci v dalším období. V září 2022 by se 30. setkání mělo uskutečnit v Saské Kamenici. 
 Nově začala AMG prostřednictvím ČKMŠ spolupracovat s polskými kolegy, kteří projevili zájem  
o adaptaci „Kolečka první pomoci a záchranných prací”. Pro muzejní instituce v Polsku je na základě 
poskytnuté licence připravilo Muzeum krále Jana III. ve Wilanově. 
 Významným partnerem AMG je mezinárodní síť muzejních organizaci NEMO, jejichž výročních 
zasedání se její zástupci pravidelně účastní. V listopadu 2019 se v Estonském národním muzeu v Tartu 
uskutečnila 27. výroční konference NEMO na téma „Muzea 2030: Sdílení návodu pro lepší budoucnost”. 
Článek o setkání byl publikován ve Věstníku AMG č. 6/2019. Průběh 28. konference na téma „Muzea 
pomáhají pochopit svět” v listopadu 2020 sledovala AMG v jeho online podobě.  Stejně tak se zástupce 
AMG připojil k online jednání dne 17. 11. 2021, které bylo zároveň volebním. Příští Evropská muzejní 
konference proběhne ve dnech 13.–15. 11. 2022 v portugalském Loulé. 
 
Další aktivity AMG v oblasti vnějších vztahů 
 V období 2019–2021 bylo uzavřeno několik memorand o spolupráci: Memorandum o vzájemné 
spolupráci v oblasti právního poradenství mezi AMG a Legal Partners, advokátní kanceláří, s. r. o.  
(9. 7. 2019); Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti  
(10. 9. 2019); Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Národním muzeem (20. 11. 2019); 
Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Národním památkovým ústavem (15. 7. 2020); 
Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou 
CzechTourism (16. 9. 2020). Plné texty všech dokumentů jsou k dispozici na webu AMG v sekci 
Spolupracující organizace AMG. 
 AMG má svého zástupce v Radě Státního fondu kultury ČR, jejímž členem se již potřetí stal  
PhDr. Luděk Beneš.  
 V dubnu 2016 se AMG stala součástí Platformy zainteresovaných stran společenské 
odpovědnosti, která působí při Radě kvality ČR. AMG zde zastupuje Ing. et Bc. Richard M. Sicha. Ve 
čtvrtém čísle Newsletteru CSR v květnu 2019 byla publikována souhrnná informace o poslání a činnosti 
AMG. 
 V roce 2019 byla navázána spolupráce s Českomoravskou konfederací odborových svazů. V květnu 
téhož roku se uskutečnilo jednání zástupců AMG a ČKMOS na téma odměňování pracovníků v kultuře  
a přípravy nového muzejního zákona. Další schůzka, na níž byla diskutována především problematika 

https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2020/AMG/Memorandum%20NPU_web.pdf�
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financování kultury, proběhla dne 20. 6. 2019. Navrhované trojstranné setkání mezi AMG, ČMKOS  
a OSPKOP v některém z muzeí s aktivní odborovou organizací se již neuskutečnilo. 
 AMG dlouhodobě spolupracuje s muzeologickými pracovišti v ČR i SR. AMG a ÚAM FF MU 
společně zástupcům MK ČR předložily dokument s názvem „Problematika zvyšování kvalifikace pracovníků 
muzejních institucí v ČR v oblasti muzeologického vzdělávání a její ukotvení do legislativního rámce”. AMG 
také spolu s oddělením muzeologie ÚAM FF MU a ve spolupráci s Národním muzeem a Zväzem múzeí na 
Slovensku připravila v roce 2019 ke 100. výročí založení Svazu československých muzeí IX. celorepublikové 
kolokvium na téma „Muzea v proměnách času: Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví”. 
Zástupci AMG de dne 12. 2. 2020 zúčastnili slavnostního otevření nového sídla ÚAM FF MU. 
 Jako odborný garant oboru muzejnictví byla AMG v období 2019–2021 požádána o účast ve 
výběrových řízeních na obsazení pozic ředitelů a ředitelek muzeí a galerií, konkrétně v Karlovarském, 
Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji, a také při řešení 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 správě sbírek Městského muzea 
Horažďovice. Předsedkyně AMG se stala členskou komise pro výběr nového generálního ředitele/ředitelky 
Národní galerie v Praze a posléze byla jmenována i členskou její garanční rady. Na základě žádosti  
o spolupráci ve věci odborné poradní činnosti nominovala AMG člena nového Poradního sboru pro muzejní 
legislativu SOM MK ČR, jímž se stal PhDr. Zdeněk Kuchyňka. 

 
 
 
 

V Praze dne 19. listopadu 2021 Exekutiva Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použité zdroje: Přehled všech oceněných institucí v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v letech 
2002–2020, řazeno abecedně dle sídla instituce; Výsledky Národní soutěže muzeí Gloria musaealis za 
období 2002–2020; Výroční zprávy Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., za rok 2018, 2019 a 
2020; Archiv Věstníku AMG; Výroční zprávy Národní soutěže muzeí Gloria musaealis; Zápisy z jednání 
Exekutivy AMG a Senátu AMG. 
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