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1. Poslání a cíle AMG 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je dobrovolným, samosprávným, 

nepolitickým svazem muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících  
v muzejnictví.  

AMG byla založena dne 30. května 1990 dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který přinesl řadu změn 
do fungování občanských sdružení. Zákon o sdružování občanů byl zrušen. Změny v úpravě 
sdružovacího práva se tak dotkly i AMG, která se stala spolkem, zapsaným ve spolkovém rejstříku 
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 487.  

AMG je zapsaný spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících občanského zákoníku, 
v platném znění a jako taková je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Jménem AMG 
jedná statutární orgán nebo jím pověřený zástupce dle § 14 Stanov AMG. Působnost AMG se 
vztahuje na území České republiky. Spolku bylo přiděleno IČ: 61383716. Sídlem AMG je Praha 1 – 
Nové Město, Jindřišská 901/5. Oficiální zkratka názvu je „AMG”. 
 Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Jejím cílem je 
usilovat o rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájit společné 
zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, v duchu principů stanovených Etickým kodexem 
ICOM.  

Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (Stanovy AMG, § 3): 
1. Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových 
právních norem, které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií i oboru 
muzejnictví jako celku. 
2. Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním 
zřizovatelům muzeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám. 
3. Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných zřizovateli 
muzeí a galerií. 
4. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom  
s odbornými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje. 
5. Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává 
kontakty mezi odbornými pracovníky. 
6. Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí na 
vyžádání pro jiné subjekty. 
7. Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční, agenturní a jinou hospodářskou činnost  
ve prospěch svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí. 
8. Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení. 
9. Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní 
nouze. 
10. Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti. 
11. Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí. 
 
 Se zřetelem k oboru muzejnictví: 
12. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost. 
13. Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank.  
14. Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd. 
15. Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění. 
16. Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce. 
17. Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností. 
 
 

2. Koncepční činnost AMG v roce 2020 
 Plán činnosti AMG na rok 2020 definoval úkoly na poli koncepční činnosti v několika bodech. 
Jednak v rámci Definování souboru profesních a etických standardů a zřízení Registru muzeí/galerií 
a systému akreditace, jednak v oblastech Muzejní statistika, Digitalizace a Krizový management. 
 Tak jako jiným oblastem ani naplňování plánu činnosti AMG se nevyhnula pandemie nemoci 
covid-19 a s ní spojené omezení setkávání, ale především nutnost řešit aktuálně vzniklé problémy. 
Přestože bylo od 12. března 2020 rozhodnuto o uzavření muzejních institucí v ČR, velmi rychle 
tento segment na aktuální situaci zareagoval a oslovil veřejnost ve virtuálním prostoru. Operativně 
zareagovala i AMG, která již od 16. 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 expozic, byl zveřejněn ve Věstníku AMG č. 2/2020. 
AMG společně s firmou AV MEDIA, a. s., v době nouzového stavu připravily zdarma nejen pro 
pracovníky muzejních institucí sérii online konferencí s názvem „Virtuální muzeum”. V roce 2020 
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proběhlo celkem pět seminářů (9. dubna 2020 na téma „Virtuální muzeum”; 21. dubna 2020 na 
téma „Digitální expozice, jak na to?”; 6. května 2020 na téma „Světelný design expozic”;  
29. června 2020 „Prostředky audiovizuální interpretace a zahraniční inspirace a projekty”;  
25. listopadu 2020 na téma „Operační systém expozic jako odpověď na post(covid)ovou dobu”). 
Jejich záznamy jsou k dispozici na webu http://www.cz-museums.cz.  Vedení AMG po celou dobu 
intenzivně jednalo s MK ČR a dalšími subjekty jednak v otázce připomínkování opatření na zmírnění 
ekonomických dopadů koronavirové pandemie, včetně hygienických pokynů pro obor muzejnictví 
i kulturu obecně, jednak o nastavení pravidel pro opětovné otevření muzeí a galerií, ať již v jarním 
či podzimním termínu. Doporučení MK ČR byla zveřejněna na webu AMG a rozeslána Bulletinem, 
resp. Newsletterem AMG do všech muzejních organizací. Také ediční činnost AMG byla 
přizpůsobena koronavirové krizi. Celé č. 4/2020 Věstníku AMG bylo věnováno 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 potřebné informace všem muzejním institucím v ČR. 
 V souvislosti s uzavřením muzeí a galerií se dne 31. března 2020 uskutečnila společná 
videokonference představitelů profesních sdružení působících v oblasti muzejnictví s ministrem 
kultury PhDr. Lubomírem  Zaorálkem. Na programu byly aktuální informace k dění. Další online 
jednání proběhlo dne 30. dubna 2020 v souvislosti s Doporučením MK ČR ke znovuotevření muzeí  
a galerií ke dni 11. května 2020, na jehož přípravě se AMG podílela. Exekutiva AMG také 
připomínkovala návrh nového Programu udržitelnosti pro muzea a galerie zřizovaná nestátními 
subjekty, který byl vyhlášen dne 30. června 2020 v souladu s Usnesením vlády ČR č. 408 ze dne  
9. dubna 2020, o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie covid-19 na sektor 
kultury. Předmětem mimořádného dotačního řízení byla eliminace finančních ztrát u kulturních akcí 
muzeí a galerií, o jejichž konání bylo rozhodnuto před vypuknutím krize. Řada dalších online 
jednání se zástupci MK ČR i MZ ČR týkající se projednávání aktuálních protiepidemických opatření 
pro celou kulturní sféru proběhla během října a listopadu 2020. Dne 16. prosince 2020 zaslala AMG 
dopis MK ČR v souvislosti s aktuálním děním kolem uzavření muzeí a galerií, resp. s ohledem na 
vyjednané výjimky pro některé výstavy se zahraničními výpůjčkami. Upozornila také na potřebu 
zvolit rovný přístup ke všem muzejním organizacím bez ohledu na jejich zřizovatele, a to  
i vzhledem ke kompenzacím. Situace soukromých subjektů byla přitom patová. Na základě 
odpovědi MK ČR obsahující informaci o přípravě nového dotačního programu COVID-Kultura byli 
členové Senátu AMG požádáni o spolupráci při zpracování podkladů za oblast muzejnictví. 
Stanovisko AMG bylo předáno MK ČR jako podklad pro další jednání. Zasláno bylo i UZS ČR, která 
požádala o shrnutí zkušeností s čerpáním prostředků z dosud vypsaných programů. Materiál byl 
poskytnut také zástupcům RG ČR a ČV ICOM, z. s. AMG identifikovala hlavní problémy, se kterými 
se muzejní instituce aktuálně potýkaly. Snižování finančních prostředků (dotační tituly, každoroční 
příspěvky na provoz) může vést k nežádoucímu omezování jejich činností, s čímž souvisí i udržení 
pracovních míst v oboru. Je proto nutné vytvořit adekvátní podporu MK ČR pro plnění povinností 
vyplývajících ze zákona č. 122/2000 Sb., resp. dalších předpisů. V rámci jednání s MK ČR i MZ ČR 
zástupci AMG opakovaně upozorňovali i na skutečnost, že muzejní organizace jsou schopné zajistit 
bezpečný provoz pro své návštěvníky s dodržením všech potřebných hygienických nařízení.  
  
Registrační a akreditační systém muzeí a galerií v ČR 
 V roce 2020 pokračovala diskuze na téma „Definování souboru profesních a etických 
standardů a vznik národního registračního systému muzeí a galerií v ČR”. V rámci AMG funguje 
pracovní skupina k řešení návrhu systému registrace a akreditace muzeí a galerií. Podklady AMG 
byly předány UZS ČR, MK ČR, AK ČR i SMO ČR. Návrh nového muzejního zákona zabývající se mj. 
těmito tématy začal být připravován již v závěru roku 2018. V rámci MK ČR byla ustavena pracovní 
skupina pod vedením náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., 
která se sešla v roce 2020 pouze jednou, a to dne 30. ledna 2020. AMG a RG ČR připravily 
společný materiál s názvem „Zákon o muzeích: Souhrn stávajícího stavu, návrhů obsahu a řešení 
některých jeho částí”. Další setkání mělo proběhnout formou workshopu dne 1. dubna 2020 
(odloženo bylo kvůli pandemii koronaviru nejprve na 8. října 2020, posléze v online verzi na  
14. listopadu 2020, přičemž se nakonec neuskutečnilo vůbec). 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”), které měli pověření pracovníci MK ČR zaslat ostatním členům pracovní skupiny  
k prostudování. Do konce roku 2020 se tak ale nestalo. 
 Zástupci AMG vypracovali materiál zhodnocující plnění Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 
na léta 2015–2020 a dotázali se MK ČR, jak postupují přípravy k vytvoření nové koncepce na léta 
2021–2025, resp. i dalších strategických dokumentů MK ČR, jejichž platnost měla skončit v roce 
2020 (Státní kulturní politika, Integrovaná strategie podpory kultury v ČR, Strategie digitalizace 
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kulturního obsahu ČR, Koncepce podpory umění v ČR, Koncepce památkové péče, Koncepce 
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR). Na Koncepci rozvoje muzejnictví v ČR se v roce 
2020 začalo pracovat s tím, že všechny další dokumenty mají být zpracovány až poté, co bude 
schválena Státní kulturní politika. Dne 17. prosince 2020 proběhlo online setkání zástupců kulturní 
sféry a MK ČR ohledně přípravy Státní kulturní politiky na léta 2021–2025+. Na programu veřejné 
konzultace bylo představení 5 hlavních cílů tohoto materiálu a debata nad konkrétními opatřeními  
a jejich naplňováním. Exekutiva AMG požádala o připomínkování předložených tezí členy Senátu 
AMG. Náměty byly zpracovány do souhrnného stanoviska za obor muzejnictví. AMG se také 
vyjádřila k přípravě Národního plánu obnovy ČR, aby se v něm počítalo s podporou sbírkotvorných 
institucí. AMG se prostřednictvím své Knihovnické komise 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. 
 Ve dnech 22. září 2020, 8. října 2020 a 11. listopadu 2020 se uskutečnila společná 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. 
Exekutiva znovu předala zástupcům ministerstva veškeré podklady týkající se nejen legislativních 
otázek (právní materiál k účtování o sbírkách muzejní povahy, návrh koncepčního řešení 
vzdělávání pracovníků muzeí a galerií, návrh na složení Oborové rady muzeí, podklady pro nový 
zákon o muzeích, vyhodnocení Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2015–2020, návrh na 
úpravu dotačních titulů MK ČR s ohledem na překážky při čerpání prostředků ze strany muzeí  
a galerií). 
 
Muzejní statistika 
 Na zdokonalení systému statistického sledování oboru muzejnictví v ČR i s ohledem na 
mezinárodní normy spolupracuje AMG s NIPOS. Zástupcem AMG na společných jednáních je PhDr. 
František Šebek, který je zároveň vedoucím pracovní skupiny AMG pro muzejní statistiku. Společně 
je řešena pravidelná aktualizace výkazu Kult (MK) 14-01, komparace a zpracování získávaných dat,  
vč. úpravy projektu Benchmarking muzeí. NIPOS poskytl AMG aktuální podobu dotazníků pro rok 
2020 a 2021, aby mohly být v předstihu rozeslány do muzeí a galerií. Metodické vysvětlivky  
k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) Kult (MK) 14–01 jsou 
vždy v aktualizované verzi pro daný rok publikovány na webových stránkách AMG v sekci Statistika 
muzejnictví. Vzhledem k přesunu řady aktivit do virtuálního prostoru chce SKIP ČR iniciovat vznik 
pracovní skupiny, která by se zabývala přípravou změny výkaznictví v oblasti kultury.  
O zastupování AMG v rámci této platformy byl požádán PhDr. František Šebek, který již podklad 
týkající se dané problematiky vypracoval pro NIPOS. 
 
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 II. místopředseda AMG Ing. Richard M. Sicha. Hlavním úkolem 
v oblasti digitalizace byla spolupráce na přípravě Národní platformy pro elektronickou správu  
a evidenci muzejních sbírek a agend. Na zasedáních odborného panelu ELVIS zastupoval AMG Ing. 
Richard M. Sicha. Byl vytvořen předběžný průzkum možných softwarových řešení, proběhla revize 
definice požadavků na novou platformu, byla zahájena analýza připravenosti přechodu na 
elektronickou evidenci a správu sbírek v Národním muzeu a v Moravském zemském muzeu,  
a začala být sestavována „Situační zpráva a doporučení odborného panelu”. V roce 2020 však došlo 
prakticky k zastavení všech prací. Problematika byla projednána na online setkání zástupců AMG  
a SOM MK ČR s žádostí, aby byla muzejní obec informována o aktuálním stavu projektu, zda bude 
pokračovat či bude zrušen. Chybějící systémové řešení a metodika jsou dlouhodobě výraznou 
překážkou probíhající digitalizace (jednotná terminologie, tezaury, standardizace digitálních 
záznamů a jejich uložení, resp. zabezpečení). SOM MK ČR ve spolupráci s CITEM připravilo 
dotazníkové šetření týkající se aktuálního stavu vedení sbírkové evidence v muzeích a galeriích. 
Přehled o využívaných programech se má stát podkladem pro Koncepci rozvoje muzejnictví. 
 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. Zástupci AMG byli dotázáni, jak může připravovaná digitální transformace zasáhnout oblast 
muzeí a galerií. Stanovisko AMG s vyjádřením zájmu účastnit se i dalších podobných 
připomínkových řízení bylo zasláno dne 11. května 2020. 
 Dne 4. srpna 2020 obdržela AMG k připomínkování návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Stanovisko za AMG 
vypracoval Ing. Richard M. Sicha.  
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Krizový management 
 V rámci podpory aktivit vedoucích ke zvyšování úrovně ochrany sbírek probíhá spolupráce 
s Českým komitétem Modrého štítu, který se pravidelně schází na Sekretariátu AMG. AMG na 
jednáních ČKMŠ zastupuje výkonná ředitelka Anna Komárková, BBus (Hons), a Ing. Ivo Štěpánek 
(Technické muzeum v Brně, předseda Komise konzervátorů-restaurátorů AMG). AMG je jedním ze 
signatářů ČKMŠ a na základě Smlouvy o působení Českého komitétu Modrého štítu zastává funkci 
jeho sekretariátu, neboť komitét nemá vlastní právní subjektivitu. 
 Každoročně jsou realizovány odborné semináře ČKMŠ na aktuální témata týkající se 
ochrany sbírek a tolik potřebné prevence. Dne 25. února 2020 byl v prostorách Konferenčního sálu 
Národního archivu v Praze na Chodovci uspořádán seminář ve spolupráci s CESNET, z. s. p. o., na 
téma „Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru". Zpráva o přednášce byla 
publikována ve Věstníku AMG č. 3/2020. 
 Ve dnech 25.–27. listopadu 2020 se v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze 
mělo uskutečnit generální shromáždění mezinárodní nevládní organizace Modrý štít (BSI – Blue 
Shield International), jehož přípravou a realizací byl pověřen ČKMŠ, resp. AMG, jako jeden z jeho 
signatářů. Na tuto akci získala AMG neinvestiční účelové dotace MK ČR ve výši 650.000 Kč a MHMP 
ve výši 100.000 Kč. V souvislosti s pandemií koronaviru se mezinárodní výbor BSI shodl, že nelze 
zaručit účast všech svých členů na tomto zasedání, a požádal ČKMŠ o přesunutí akce do příštího 
roku. Náhradní termín pro setkání byl určen na dny 1.–3. září 2021 s tím, že mu bude ve dnech 
29.–31. srpna 2021 v NTM předcházet školící kurs pro členy BSI. Obě dotace byly následně 
vráceny jejich poskytovatelům. 
 Ochranou muzejních sbírek a otázkami bezpečnostního managementu se v rámci AMG 
zabývá Komise pro bezpečnost v muzeích AMG, jejímž předsedou je Ing. Martin Mrázek (Technické 
muzeum v Brně). 
 Na konci roku 2019 bylo vydáno Kolečko první pomoci a záchranných prací pro knihovní 
fondy. Ve spolupráci s Knihovnickou komisí AMG byla řešena distribuce materiálu do knihoven 
muzeí a galerií. Podrobnější informace byly otištěny ve Věstníku AMG č. 2/2020. Na základě 
poskytnuté licence ČKMŠ byla vyrobena i polská verze materiálu pro paměťové instituce v Polsku, 
který připravilo Muzeum krále Jana III. ve Wilanově. ZMS disponuje licencí pro slovenské 
muzejníky, zatím však nemá k vydání potřebné finanční prostředky.  
 AMG vyslovila podruhé zájem o výstupy projektu „Integrovaný systém řízení rizik  
v muzeích a galeriích v České republice", který předložila Fakulta logistiky a krizového řízení 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci V. veřejné soutěže ÉTA TA ČR. Cílem projektu je 
identifikace možných rizik v provozu muzeí a galerií a vymezení této problematiky v oblasti 
muzejnictví. Po vyhodnocení by měly být prvky řízení rizik zaváděny do praxe jako prevence 
negativních jevů, kterým mohou být muzejní instituce v rámci svého působení vystaveny. 
 
Další aktivity AMG na poli koncepční činnosti 
 Do koncepčních aktivit AMG dále patří snaha o změnu právního postavení muzejních 
institucí v rámci systému dalšího vzdělávání v ČR. AMG je v osobě své I. místopředsedkyně PhDr. 
Jany Hutníkové zastoupena v pracovní skupině MK ČR a MŠMT ČR, která se zabývá přípravou 
memoranda o meziresortní spolupráci mezi oběma ministerstvy. AMG v této souvislosti prosazuje, 
aby v konečném znění dokumentu byla dostatečně zdůrazněna role muzeí a galerií ve vzdělávacím 
procesu na školách všech stupňů i v oblasti celoživotního učení.  
 
 

3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2020 
 Propagace a popularizace oboru prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, 
Festivalu muzejních nocí, Serveru muzeí a galerií ČR a také speciálních mediálních kampaní patří 
mezi dlouhodobé priority AMG. V roce 2020 pokračovaly aktivity AMG, přispívající k vytváření 
pozitivního obrazu muzejních institucí směrem k návštěvníkům, zřizovatelům i podporovatelům. Na 
všech svých komunikačních kanálech propaguje AMG Mezinárodní den muzeí, jehož roční témata 
jsou prezentována mj. v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Národního zahájení 
Festivalu muzejních nocí. 
 Šestnáctým ročníkem pokračoval Festival muzejních nocí. V roce 2020 probíhala také 
celoroční informační kampaň Muzea a 20. století. Ve Věstníku AMG byly v průběhu celého roku 
pravidelně publikovány výzvy k zapojení se do všech probíhajících nebo i připravovaných 
mediálních kampaní. Pokračovaly práce na aktualizaci webu na adrese http://www.cz-museums.cz 
určeného k propagaci a popularizaci oboru muzejnictví v ČR – rozvoj Serveru muzeí a galerií ČR 
(probíhá kontinuálně od roku 2007). Server muzeí a galerií ČR obsahuje 8 tematicky zaměřených 
webových prezentací – AMG, Dění v oboru, Kalendárium akcí a výstav, Adresář muzeí a galerií ČR, 
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Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, Muzea a 20. století, Muzeum a změna. Bohužel činnost 
AMG poznamenala v rámci celého roku koronavirová krize odstartovaná na jaře 2020. 
 
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 
 Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je vyhlašována od roku 2002 společně s MK ČR, 
vždy k 1. lednu příslušného soutěžního ročníku. Od roku 2015 se mezi vyhlašovatele zařadil Český 
výbor ICOM, z. s. Smyslem soutěže je propagovat a popularizovat činnost muzeí a galerií 
působících v ČR vůči odborné i laické veřejnosti. Soutěž si klade za cíl upozornit na špičkové 
výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví – při tvorbě výstav 
a nových expozic, prezentování muzejních sbírek v odborných publikacích či při záchraně  
a zpřístupňování objektů i lokalit kulturního dědictví. Úroveň přihlašovaných projektů se za dobu 
trvání soutěže stále zvyšuje. Výsledky ročníku jsou slavnostně zveřejňovány u příležitosti 
Mezinárodního dne muzeí (18. května). Soutěž je vyhlašována dle Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.,  
o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ve třech hlavních kategoriích – 
Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Nejvyšším oceněním v každé 
kategorii je Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 
70.000 Kč. Soutěžící, kteří se umístili na druhých a třetích místech, a ti, kterým byla udělena 
zvláštní cena, obdrželi diplom. Jeden z projektů získal Cenu Českého výboru ICOM, která je 
udělovaná počinům, jež významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti 
muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví hendikepovaným spoluobčanům. Mediální tvář soutěže 
tvoří čestný výbor, v němž jsou zastoupeni představitelé našich předních kulturních, vědeckých  
i společenských institucí. Čestný výbor soutěže navrhl vyhlašovatelům udělit zvláštní cenu jednomu 
z projektů.  
 Sekretariát AMG po celou dobu trvání soutěžního ročníku (v roce 2020 XVIII. a XIX.) 
zajišťoval jako sekretariát soutěže organizační a technické zázemí. O pořadí přihlášených projektů 
rozhodovala sedmičlenná komise soutěže v čele s předsedou, jmenovaná vyhlašovateli, dle kritérií 
a pravidel daných Soutěžním řádem a Jednacím řádem komise Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis. 
 V roce 2020 byl ukončen XVIII. ročník soutěže (probíhal od 1. ledna 2019 do 28. února 
2020) a zahájen XIX. ročník (k 1. lednu 2020). Vyhlášení výsledků XVIII. ročníku, do kterého 
přihlásilo 60 institucí celkem 87 projektů (40 v kategorii Muzejní výstava roku, 30 v kategorii 
Muzejní publikace roku, 17 v kategorii Muzejní počin roku), se mělo dle původního plánu uskutečnit 
dne 19. května 2020 ve Smetanově síni Obecního domu. Po ceremoniálu se v Historické budově 
Národního muzea mělo již podruhé v řadě uskutečnit přátelské setkání účastníků této akce. 
Bohužel z důvodu koronavirové krize, která vypukla v jarních měsících roku 2020, musela AMG 
změnit termín předávání Cen Gloria musaealis za rok 2019, přizpůsobit nastalé situaci bylo nutné  
i výjezdy komise soutěže. Ta vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v březnu 2020 nestihla 
zhlédnout všechny soutěžní projekty. Hodnotící zasedání se tedy mohlo uskutečnit až po určitém 
uvolnění ve dnech 9.–10. června 2020 na Sekretariátu AMG. Slavnostní ceremoniál byl přesunut na 
úterý 6. října 2020 od 14.00 hodin a konal se tradičně ve Smetanově síni Obecního domu.  
S ohledem na mimořádná opatření MZ ČR se akce nakonec uskutečnila bez přítomnosti diváků. 
Byla ale v reálném čase streamována na sociálních sítích. Záznam z vyhlášení výsledků  
XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis bylo a je možné sledovat na Youtube kanálu  
a Facebooku AMG. Koncepce programu zdůraznila třicetileté trvání AMG, a proto byla výrazně 
ovlivněna 90. lety 20. století. Průběh vyhlášení ovlivnila všudypřítomná protiepidemická nařízení.  
Z téhož důvodu bylo vynecháno i společenské setkání účastníků ceremoniálu, které bylo po 
domluvě s vedením Národního muzea nahrazeno poskytnutím volných vstupů do jeho Muzejního 
komplexu na Václavském náměstí, a to ve dnech 6.–7. října 2020. Ceremoniál se konal pod 
záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu 
MgA. Hany Třeštíkové. Partnery slavnostního vyhlášení byly Obecní dům, a. s., Národní muzeum, 
Hlavní město Praha, Český rozhlas, AV MEDIA, a. s., a Three Brothers Production. Hlavním 
mediálním partnerem ceremoniálu se opět stala Česká televize. Mediálními partnery akce byly 
Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY. V režii Igora Krištofa obstaral 
hudební doprovod Rozhlasový Big Band Gustava Broma v čele s Vladimírem Valovičem, pohybovou 
složku pak zajistili stepaři z Tap Academy Prague. Jelikož bylo v rámci nouzového stavu v tu dobu 
právě zakázáno zpívat, zahrál Viktor Dyk na kytaru novou úpravu skladeb Karla Kryla, jehož texty 
namluvil hlas soutěže Jan Kačer. Slavnostní odpoledne moderovali Václav Žmolík a Martina 
Kociánová. Stream a záznam ceremoniálu připravila AV MEDIA EVENTS, a. s. V rámci iVysílání ČT 
zhlédlo ve dnech 14. září – 5. října 2020 upoutávku na vyhlášení výsledků XVIII. ročníku soutěže 
celkem 10.000 uživatelů. Byly vytvořeny závěrečné hodnotící zprávy pro Českou televizi a hl. m. 
Prahu, které poskytlo na realizaci akce neinvestiční dotaci ve výši 30.000 Kč. Poděkování za 
spolupráci bylo zasláno všem partnerům. V rámci XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis bylo uděleno celkem 14 ocenění. 
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 Vzhledem ke všem přijímaným změnám byly postupně vydávány tiskové zprávy  
a předávány do médií, zveřejněny byly na webu soutěže na http://www.gloriamusaealis.cz, na 
Serveru muzeí a galerií ČR na http://www.cz-museums.cz, na Facebooku AMG, ve Věstníku AMG, 
rozeslány byly elektronických Bulletinem, resp. Newsletterem AMG do všech muzeí a galerií. 
 S cílem ocenit význam muzeí a galerií pro rozvoj oboru muzejnictví a k zajištění prezentace 
soutěže byla vydána Výroční zpráva XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2019 
(ISBN 978-80-86611-84-6, náklad 1.000 ks), která obsahuje všechny přihlášené projekty. 
Publikace byla rozeslána do všech členských muzeí a galerií AMG, do institucí účastnících se 
soutěže, spolu s výzvou k přihlášení se do nového ročníku také muzeím a galeriím, které nejsou 
členy AMG, dále knihovnám, na krajské úřady a dalším představitelům kulturních institucí v ČR. 
Katalog byl k dispozici i účastníkům slavnostního ceremoniálu a slouží také k celoroční propagační 
kampani, oslovování médií i potenciálních partnerů. 
 Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je také více propagována na portálu Kudyznudy.cz, 
kde byly v sekci Kultura – Muzea a galerie vytvořeny ve spolupráci s agenturou CzechTourism 
speciální záložky i grafické prvky k propagaci výsledků všech uplynulých ročníků (2002–2019). 
 Již v listopadu a v prosinci 2019 se uskutečnila setkání zástupců AMG a Centra pro 
prezentaci kulturního dědictví Národního muzea kvůli možným změnám portálu do-muzea.cz, na 
kterém probíhala návštěvnická soutěž Muzeum roku. Připravený společný materiál byl předložen 
vedení NM. Jelikož by si zatraktivnění webu vyžádalo další náklady (nový vizuál, logo, zjednodušení 
hodnocení bez registrace, výraznější propagace portálu i soutěže, vytvoření programů pro různé 
typy návštěvníků apod.), rozhodlo se Národní muzeum od 1. dubna 2020 jeho provoz postupně 
ukončit. Jako jedna z nejlepších variant řešení se jevilo přenesení hodnocení na Kudyznudy.cz. To 
se však ukázalo jako zatím neproveditelné z důvodu nedostatečné personální a technické kapacity 
agentury CzechTourism. AMG tedy bude muset hledat jiné řešení. 
 Dne 16. září 2020 se v historické Cukrárně Obecního domu uskutečnilo setkání čestného 
výboru Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se zástupci vyhlašovatelů a odborné poroty. 
Novými členy čestného výboru se stali Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka a prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 
Obměna nastala také v komisi soutěže, kde své působení ukončila PhDr. Eliška Fučíková, CSc., na 
její místo byla MK ČR nominována PhDr. Dagmar Jelínková. 
 Do muzeí a galerií byly opakovaně rozesílány výzvy k účasti v aktuálním ročníku soutěže, 
vč. upozornění na možnost přihlásit i zajímavé online projekty. Předávání Cen Gloria musaealis za 
rok 2020 bylo naplánováno na 19. května 2021. Vývoj na podzim a v zimě roku 2020 však zřetelně 
napověděl, že pokračování XIX. soutěžního ročníku bude i nadále ovlivňovat nouzový stav a vládní 
opatření přijímaná k zamezení šíření onemocnění covid-19. 
 
Složení komise XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (1. ledna 2019 až 
28. února 2020): 
Ing. Milena Burdychová 
PhDr. Eliška Fučíková, CSc. 
Mgr. Pavel Holman (Technické muzeum v Brně) 
PhDr. Magda Němcová (Ministerstvo kultury) 
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková (Národní galerie v Praze) 
PhDr. Jana Součková, DrSc. 
Předseda poroty: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) 
Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně) 
Tajemnice soutěže: Mgr. Monika Benčová 
 
Složení komise XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (1. ledna 2020 až 
28. února 2021): 
Ing. Milena Burdychová 
Mgr. Pavel Holman (Technické muzeum v Brně) 
PhDr. Dagmar Jelínková (Národní galerie v Praze) 
PhDr. Magda Němcová (Ministerstvo kultury) 
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (Národní galerie v Praze) 
PhDr. Jana Součková, DrSc. 
Předseda poroty: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) 
Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně) 
Tajemnice soutěže: Mgr. Monika Benčová 
 
Výsledky XVIII. ročníku soutěže: 
Kategorie Muzejní výstava roku 2019 
Cena Gloria musaealis – I. místo – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích („Nové expozice 
muzea”) 
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II. místo – Muzeum hlavního města Prahy (výstava „Chudá Praha: Lidé – Místa – Instituce (1781–
1948) / EPOS 257: Dýmová hora”) 
III. místo – Technické muzeum v Brně (výstava „V těžkých dobách: Boje o hranice (1918–1919)”) 
Zvláštní cena – Muzeum dr. Aleše Hrdličky („Antropologická expozice”) 
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Národní galerie v Praze (stálá expozice 
„1796–1918: Umění dlouhého století”) 
 
Kategorie Muzejní publikace roku 2019 
Cena Gloria musaealis – I. místo – Muzeum umění Olomouc (dvoudílná publikace „Karel  
z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)”) 
II. místo – Národní technické muzeum (publikace „Fenomén Ringhoffer: Rodina, podnikání, 
politika”) 
III. místo – Muzeum města Brna, příspěvková organizace (publikace „Vize modernosti: Rudolf 
Sandalo 1899–1980”) 
Zvláštní cena – Městské muzeum Skuteč (publikace „Vojáci Skutečska 1914–1920”) 
 
Kategorie Muzejní počin roku 2019 
Cena Gloria musaealis – I. místo – Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 
(projekt „Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa”) 
II. místo – Městské muzeum a galerie Hořice (projekt „Rekonstrukce muzea a nová expozice  
Od kamene k soše”) 
III. místo – Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (projekt „Modernizace areálu ve Valticích a nové 
expozice”) 
Zvláštní cena – Muzeum města Brna, příspěvková organizace (projekt „Baron Trenck: Nová tvář 
legendy”) 
 
Cena Českého výboru ICOM 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze (výstava „Šílený hedvábník: Zika a Lída Ascher / Textil  
a móda”). Cenu Českého výboru ICOM získal projekt v kategorii Muzejní výstava roku 2019. 
 
Festival muzejních nocí 
 Významnou mediální akcí oboru je Festival muzejních nocí, jehož organizace se od roku 
2005 každoročně AMG ujímá ve spolupráci s MK ČR a Národním muzeem. Festival se stal 
významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. 
Na festival a jeho Národní zahájení, které navazují na Mezinárodní den muzeí, reagují média 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 na adrese http://www.muzejninoc.cz. Festival muzejních 
nocí je důležitou součástí nejen propagace jednotlivých organizací, ale úspěšně přispívá  
i k celorepublikové popularizaci oboru muzejnictví a vytváření jeho pozitivního obrazu v očích 
široké veřejnosti. 
 Již ve Věstníku AMG č. 1/2020 zvala AMG na Národní zahájení XVI. ročníku Festivalu 
muzejních nocí, které se mělo uskutečnit v pátek 15. května 2020 v Jihočeském muzeu v Českých 
Budějovicích. Upozornila také na Mezinárodní den muzeí, který se měl v roce 2020 nést v duchu 
téma „Muzea za rovnost” s podtitulem „Rozmanitost a začleňování.” Šestnáctý ročník Festivalu 
muzejních nocí se měl původně konat ve dnech 15. května až 13. června 2020 a měl být tradičně 
ukončen Pražskou muzejní nocí. Ve Věstníku AMG č. 2/2020 byla AMG nucena po zvážení dosud 
přijatých opatření v souvislosti s šířením nákazy covid-19 oznámit posunutí akce na podzim s tím, 
že v sobotu 10. října 2020 měl být festival odstartován Pražskou muzejní nocí a zakončovat jej 
měla dne 14. listopadu 2020 Brněnská muzejní noc (po vzoru Evropské muzejní noci). Do 
původního termínu festivalu se přihlásilo 540 institucí a 164 měst. V souvislosti se změnou akce 
byly ihned připraveny a aktualizovány webové stránky akce na adrese http://www.muzejninoc.cz  
a rozeslány tiskové zprávy do médií informující o učiněných změnách. Muzejní instituce byly znovu 
vyzvány k přihlášení se do festivalu v novém termínu, přičemž uzávěrka přihlášek byla stanovena 
do 15. srpna 2020, resp. do 31. srpna 2020. Výzva k přihlašování se byla publikována ve Věstníku 
AMG č. 3/2020. S ohledem na další plánované aktivity ponechala AMG na zvážení samotných 
institucí, zda se se svojí Muzejní nocí znovu přihlásí, anebo ji rovnou přesunou do dalšího ročníku. 
Do podzimního termínu akce se přihlásilo celkem 227 institucí a 73 měst. Bohužel i ten nakonec 
poznamenal koronavirus a aktuální vládní opatření. AMG vydala tiskovou zprávu s upozorněním, že 
program XVI. ročníku Festivalu muzejní nocí se může znovu změnit a doporučila jeho 
návštěvníkům přímo sledovat webové stránky jednotlivých muzeí a galerií či jejich profily na 
sociálních sítích. Některé Muzejní noci byly znovu zrušeny, některé se konaly, některé instituce 
využily jejich online verzi. 
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 Dotace hl. m. Prahy ve výši 180.000 Kč, kterou AMG v roce 2020 získala na realizaci 
Pražské muzejní noci, musela být vrácena, jelikož XVII. ročník akce byl nakonec, a to i podruhé na 
podzim zrušen. Pražská muzejní noc byla nejdříve přesunuta na nový termín ze soboty 13. června 
na 10. října 2020, aby byla posléze zcela zrušena. Jeden z hlavních partnerů, jímž je Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, zaslal dne 14. srpna 2020 vyjádření, že se nebude moci akce zúčastnit  
s přihlédnutím k přetrvávající epidemické situaci a zejména s tím souvisejícími předpoklá-
danými komplikacemi v organizaci dopravy. Bez spolupráce s Dopravím podnikem hl. m. Prahy by 
AMG a Národní muzeum jako další dva hlavní spolupořadatelé akce nebyli schopni zaručit adekvátní 
přepravu návštěvníků. 
 Národní zahájení XVI. ročníku Festivalu muzejních nocí, jemuž poskytli záštitu hejtmanka 
Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, primátor Statutárního města České Budějovice Ing. Jiří 
Svoboda a Asociace krajů ČR, bylo zrušeno úplně. Součástí této slavnosti měla být i prezentace 
nominovaných projektů v rámci XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Vzhledem 
k situaci a jejímu stále ne zcela předvídatelnému vývoji se AMG nakonec rozhodla pro ročník 2020 
od pořádání Národního zahájení ustoupit, mj. také s ohledem na minimalizování případných ztrát 
spojených s postupujícími přípravami na realizaci akce. Jihočeští muzejníci i jejich partneři vystavěli 
slavnostní zahájení Festivalu muzejních nocí opravdu velkolepě.  
 V roce 2020 již začaly probíhat přípravy XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí, jehož 
Národní zahájení by se mělo opět uskutečnit v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, a to  
v pátek 14. května 2021. Jihočeský kraj projevil znovu zájem o spolupořadatelství akce a také 
naději, že se akce tentokrát uskuteční. Pro rok 2021 tedy vyhlásila AMG ve spolupráci s MK ČR  
a Národním muzeem další ročník festivalu, který by měl proběhnout ve dnech 14. května až 12. 
června 2021. Praha bude akci v sobotu 12. června 2021 tradičně uzavírat. Ostatní místa v České 
republice se mohou připojit tím, že se zaregistrují se svou Muzejní nocí na společném informačním 
serveru, stačí vyplnit elektronickou přihlášku. Výzva k přihlašování se byla muzeím a galeriím 
zaslána elektronickým Bulletinem a Newsletterem AMG i prostřednictvím klasického dopisu na konci 
roku 2020, byla zveřejněna na internetových stránkách a Facebooku AMG a také ve Věstníku AMG  
č. 6/2020. V souvislosti s přípravou akce byl již také archivován a aktualizován web festivalu pro 
rok 2021. 
 
Muzea a 20. století 
 Od roku 2005 pořádá AMG celoroční informační kampaně, které jsou zaměřeny na akce  
v oblasti muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, přednášky, komponované pořady, 
living history, kulturní programy apod.) se speciálně zvýrazněným tématem z historie 20. století. 
Podstatou projektu je vzájemné provázání akcí, které k této příležitosti muzea a galerie v ČR 
pořádají a také posílení jejich sbírkotvorné činnosti v oblasti dokumentace každodennosti. 
 AMG vyhlásila pro rok 2020 kampaň na téma „1920–1970–1990: Střetávání totalit  
s demokracií”. Informace o projektu, jeho logo a seznam přihlášených organizací byl zveřejněn na 
adrese http://www.muzea20stoleti.cz. Web byl průběžně aktualizován a rozšiřován. Nově bylo 
možné prezentovat i online aktivity (výstavy, přednášky, pracovní listy, publikace, apod.). Do 
muzeí a galerií byly rozesílány výzvy k přihlašování se, informace byly publikovány ve Věstníku 
AMG č. 3/2020, resp. č. 6/2020. Témata muzejních projektů měla být vztažena k výročím: 1920 
(první ústava ČSR jako nově vzniklého státu), 1970 (nástup normalizace) a 1990 (první svobodné 
volby po pádu komunistického režimu). Webové stránky cyklu byly připraveny a aktualizovány pro 
rok 2020, následně i pro ročník 2021. Do kampaně v roce 2020 zasáhla koronavirová krize. Proto 
se AMG rozhodla prodloužit ji až do roku 2021, kterému budou kralovat jedničky, tedy významné 
roky, končící číslicí 1: 1921 (vznik KSČ), 1941 (příchod R. Heydricha do Prahy, zesílení perzekuce 
Židů), 1951 (politické procesy), 1971 (razantní nástup normalizace, uplatňování Poučení 
z krizového vývoje ve straně a společnosti), příp. další podobné milníky. 
 
Encyklopedie muzejnictví 
 AMG začala připravovat v souvislosti s 30. výročím svého vzniku projekt Encyklopedie 
muzejnictví navazující na kampaň „100 osobností českého muzejnictví”. První jednání pracovní 
skupiny, které se mělo uskutečnit dne 9. října 2020 na Sekretariátu AMG, bylo z důvodu zhoršení 
epidemické situace zrušeno. Nové datum prozatím stanoveno nebylo. 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 muzejnictví. Členy pracovní skupiny nového projektu 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. Výzva pro zapojení se bude 
publikována ve Věstníku AMG. 
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Internetové publikování AMG 
 Server muzeí a galerií ČR na adrese http://www.cz-museums.cz je efektivním 
komunikačním nástrojem oboru muzejnictví. Výstavba systému a jeho prezentací stále pokračuje 
(již od roku 2007) a s ní i postupné plnění stránek novými a aktuálními informacemi. Server muzeí 
a galerií ČR obsahuje 8 samostatných webových prezentací – AMG (základní informace o AMG), 
Dění v oboru (informace týkající se oboru muzejnictví, právní předpisy, kontakty na české  
i zahraniční organizace, seznam specializovaných metodických center MK ČR, Muzejní aktuality, 
Volná místa, nabídka výstav a stáží, publikace muzeí atd.), Adresář muzeí a galerií ČR (cca 2.000 
záznamů, geografické členění, provázanost na Kalendárium akcí a výstav), Kalendárium akcí  
a výstav (průběžně aktualizovaný přehled událostí pořádaných muzei a galeriemi v ČR – 
přednášky, konference, semináře, exkurze, komentované prohlídky, kursy, workshopy, výstavy  
a další aktivity zaměřené na laickou či odbornou veřejnost), Gloria musaealis, Festival muzejních 
nocí, Muzea a 20. století, Muzeum a změna (webová prezentace mezinárodní muzeologické 
konference). Na webu jsou publikována všechna čísla Věstníku AMG. V Kalendáriu akcí a výstav 
jsou k dispozici Přehledy konaných výstav. V sekci Dění v oboru jsou mj. k nahlédnutí informace  
o kulturních akcích, které sice nepořádají muzea a galerie, ale týkají se muzejnictví či příbuzných 
oborů.  
 V roce 2020 bylo zajištěno publikování databází (Adresář muzeí a galerií ČR, Kalendárium 
akcí, Kalendárium výstav) a dalších aktuálních informací z oboru muzejnictví. Byla zajištěna 
dostupnost informací z odborných i všeobecných portálů a aktualizace internetových stránek ve 
smyslu poskytování informací o dění v oboru laické i odborné veřejnosti. Dlouhodobým cílem AMG 
je více zapojit muzejní instituce do pravidelné aktualizace dat, ať už se týkají základních informací 
v Adresáři muzeí a galerií ČR nebo prezentace v Kalendáriu akcí a výstav. 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 dnes pravidelně 
publikován jako příloha Věstníku AMG. Po spuštění nové sekce se rozšíří v Adresáři muzeí a galerií 
ČR přehledy akcí nově o pořádané výstavy. Informační struktura Serveru muzeí a galerií ČR tak 
bude kompletní. Server muzeí a galerií ČR je od roku 2008 archivován Národní knihovnou ČR pro 
svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu. Záznam je 
součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR. Obsah stránek tak zůstane uchován, i pokud 
by byla v budoucnu činnost webu ukončena.  
 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 AMG 
informovala mj. v pořadu ČT Dobré ráno dne 1. dubna 2020 Mgr. Irena Chovančíková. Sekce 
nazvaná Online aktivity již zůstane trvalou součástí webu a řádní členové AMG ji mohou využívat 
ke své prezentaci i nadále. 
 V roce 2020 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 AMG. 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 i nově 
otevřených stálých expozic 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 webu se každoročně 
zvyšuje nejen v souvislosti s popularitou Festivalu muzejních nocí, Adresáře muzeí a galerií ČR  
a Kalendária akcí a výstav. Se stále větším obsahem přístupným na internetu, s rostoucím počtem 
připojených osob, serverů atd. hraje bezpečnost dat zásadní úlohu. V rámci zajištění provozu 
systému 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 do online prostředí, jsme díky tomu byli schopni zvětšit na portálu 
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AMG podíl např. multimédií. Podrobný článek na téma „Webové služby portálu AMG” byl otištěn ve 
Věstníku AMG č. 6/2020. 
 
Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2020: 
 

Rok 2020 Unikátní 
návštěvy 

Počet  
návštěv 

Počet 
prohlížených 

stránek 

Hity  
(počet kliků na 

jakýkoliv odkaz na 
stránkách AMG) 

Počet přenesených  
bajtů 

Leden 7.839 14.223 54.414 373.779 25.04 GB 
Únor 7.105 12.608 51.853 345.505 23.95 GB 
Březen 6.466 12.458 48.754 267.721 19.73 GB 
Duben 7.372 13.684 76.033 327.152 23.74 GB 
Květen 8.662 17.522 67.675 359.043 28.29 GB 
Červen 7.929 13.428 153.621 447.948 30.51 GB 
Červenec 7.247 12.477 44.576 296.827 20.67 GB 
Srpen 7.507 13.223 34.123 295.896 22.38 GB 
Září 7.416 13.014 44.900 297.113 23.03 GB 
Říjen 7.779 13.750 55.730 334.180 24.13 GB 
Listopad 7.149 12.258 47.443 260.875 21.60 GB 
Prosinec 7.469 12.725 72.740 261.138 19.29 GB 
Celkem 89.940 161.370 751.862 3.867.177 282.36 GB 
 
Veletrh Památky – Muzea – Řemesla 2020 

Ve dnech 13.–16. února 2020 se v Praze konal VIII. ročník mezioborového veletrhu 
Památky, řemesla a muzea. AMG převzala nad veletrhem záštitu a pro své členy spolu s pořadateli 
připravila speciální nabídku na prezentaci v rámci společné expozice. Zástupcem AMG ve 
veletržním výboru byla Anna Komárková, BBus (Hons), která se účastnila všech pravidelných 
setkání. 
 
Věstník AMG 

V roce 2020 pokračovalo vydávání a distribuce periodika Věstník Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s. (AMG) (registrace MK ČR E 8331, ISSN 1213-2152 pro tištěnou verzi, ISSN 
2464-7837 pro elektronickou verzi). Časopis vydává AMG šestkrát ročně jako dvouměsíčník  
v nákladu 1.000 ks, vychází v polovině každého sudého měsíce, uzávěrka čísla je 10. dne každého 
lichého měsíce. Distribuce zdarma probíhá do všech členských institucí AMG a dále do kulturních 
organizací, na krajské úřady, do knihoven, na MK ČR, atd. Veškerá čísla jsou publikována ve 
formátu PDF na http://www.cz-museums.cz v záložce Věstník AMG, kde jsou k dispozici i starší 
ročníky a rejstříky článků. Archiv je průběžně doplňován.  

Součástí každého čísla je Kalendárium výstav. Přehled výstav připravovaných v členských 
muzeích a galeriích AMG pro dané období je zveřejňován na Serveru muzeí a galerií ČR pod 
záložkou Kalendárium akcí a výstav a obsahuje mj. i přehled nově otevřených stálých expozic. 
 Časopis jako informační platforma oboru muzejnictví vychází od září 1991. Věstník AMG 
původně financovalo pardubické muzeum a Moravské zemské muzeum, záhy jej podpořilo také  
MK ČR. Časopis vznikl jako nástroj komunikace mezi členskými institucemi AMG. Tuto funkci časem 
převzaly e-maily, internetové stránky a elektronický Bulletin AMG, resp. Newsletter AMG. Časopis 
se postupně obsahově rozrůstal a měnil. Věstník AMG již dávno není jen periodikem AMG, ale 
vycházejí v něm příspěvky představující výsledky činnosti jednotlivých muzeí a galerií, které jsou 
nejen propagací konkrétní instituce ale také inspirací pro ostatní. Časopis přináší i mezinárodní 
zkušenosti a je distribuován partnerským organizacím v zahraničí. Mezi čtenáře patří také zástupci 
zřizovatelů a řada jednotlivců zajímajících se o obor muzejnictví.  

V roce 2020 vyšlo 6 čísel Věstníku AMG (celkový rozsah 264 stran, náklad 1.000 výtisků  
á číslo), vč. Rejstříku za rok 2020. Každé číslo bylo tematicky zaměřeno: 1. Umění v regionálních 
muzeích, 2. Akviziční činnost muzeí, 3. Věda a výzkum v muzeu, 4. Muzea v nouzovém stavu,  
5. Gloria musaealis 2019, 6. 30 let AMG.  

Redakci časopisu tvoří a o jeho grafickou podobu se starají Mgr. Monika Benčová a Anna 
Komárková, BBus (Hons). Redakční rada Věstníku AMG pracovala ve složení: PhDr. Jana Hutníková 
(předsedkyně redakční rady, Muzeum Českého lesa v Tachově); PhDr. Luděk Beneš (Komise 
muzejních historiků AMG, čestný člen AMG), Ing. Milena Burdychová (komise Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis, čestná členka AMG), PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo 
muzeum asijských, afrických a amerických kultur; individuální členka AMG), PhDr. Hana Dvořáková 
(Moravské zemské muzeum), Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková (Muzeum T. G. M. Rakovník), 
Mgr. Zdeněk Freisleben (Památník národního písemnictví), Mgr. Hana Garncarzová (individuální 
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členka AMG), Anna Komárková, BBus (Hons) (AMG), PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy).  
   

 náklad detaily termín počet stran 
Věstník 1/2020 1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze únor 44 s. 
Věstník 2/2020 1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze duben 44 s. 
Věstník 3/2020 1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze červen 44 s. 
Věstník 4/2020  1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze srpen 44 s. 
Věstník 5/2020 1000 ks A4, V1, plnobarevná verze/elektronická verze říjen 44 s. 

Věstník 6/2020 + 
rejstřík 2020 

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

 
 

4. Legislativní aktivity AMG v roce 2020 
V rámci Exekutivy AMG byla oblast legislativy svěřena členu Exekutivy AMG PhDr. Zdeňku 

Kuchyňkovi. V AMG zároveň působí pracovní skupina pro legislativu, jejímiž členy jsou kromě PhDr. 
Zdeňka Kuchyňky, PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Irena Chovančíková, Anna Komárková, BBus (Hons), 
Ing. Bc. Richard M. Sicha a PhDr. František Šebek. Významným přínosem v oblasti legislativy 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 2020 
pokračovala i spolupráce s Odborem bezpečnostní politiky MV ČR při přípravě tzv. zbraňové 
legislativy. 

Na základě memoranda o spolupráci mezi AMG a LegalPartners, advokátní kanceláří,  
s. r. o., byla ve Věstníku AMG zavedena nová rubrika Právní poradna AMG, v níž byly v roce 2020 
zveřejněny tyto články: „Jak na absentujícího zaměstnance”; „Skončení pracovního poměru 
problematického zaměstnance”; „Je fotografie autorským dílem?”; „Kurátoři a odpovědnost za 
škodu”; „Právní ochrana databází”. 

Veškerou činnost i v legislativní oblasti od poloviny března 2020 významně ovlivňovala 
opatření proti pandemii koronaviru, takže mnohá jednání o chystaných či uvažovaných právních 
předpisech byla odsouvána a některá se do konce roku 2020 ani neuskutečnila. 

 
Nákup sbírkových předmětů a účtování o sbírkách muzejní povahy 

AMG nechala v souvislosti s přípravou věcného záměru nového zákona o účetnictví a také 
návrhu novely prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. 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 zde dne 18. června 2020 byl ČV ICOM, z. s., 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 tyto země 
neúčtují.  

 
Zbraně v muzeích a příprava nové zbraňové legislativy 

Exekutiva AMG se zabývala připravovanými předpisy v oblasti tzv. zbraňové legislativy. 
Jedná se o zákon o zbraních, zákon o munici, zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech 
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR (nadstavbový zákon), a o zákon, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o zbraních (změnový zákon). Na jednáních  
v rámci dané problematiky zastupuje AMG její II. místopředseda Ing. Richard M. Sicha.  
 Mgr. et Ing. Jan Bartošek z Odboru bezpečností politiky MV ČR zaslal AMG k posouzení 
návrh k provedení tzv. nadstavbového zákona, který prošel v červnu 2020 prvním čtením PSP ČR. 
MV ČR bylo Výborem pro bezpečnost PSP ČR požádáno o zpracování návrhu paragrafového znění 
nařízení vlády, kterým bude tento zákon proveden. Připomínky AMG byly předány zástupcům  
MV ČR dne 10. července 2020. Zákon č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých 
případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR byl vyhlášen a nabyl účinnosti.  
V období od 14. prosince 2020 bylo AMG předloženo k připomínkování dalších šest norem (1. návrh 
nařízení vlády, kterým se stanoví způsob a rozsah ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie 
C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence; 2. novela nařízení vlády  
č. 151/2004 Sb., kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského 
státu EU přepravit na území ČR bez předchozího souhlasu příslušných orgánů ČR; 3. novela 
nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů 
zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, 
znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice; 4. novela vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení 
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některých ustanovení zákona o zbraních; 5. návrh nařízení vlády o jednoznačném označení 
identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití; 6. návrh vyhlášky, kterou 
se stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technické požadavky na 
plynové nábojky pro expanzní zbraně). AMG uplatnila stanovisko k jednomu z nich (nahrazení slova 
„exponát” za „sbírkový předmět” s odkazem na zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy). Z hlediska přípravy nové legislativy nebyla zatím plánovaná výjimka pro zbraně uložené 
ve sbírkových fondech muzeí nijak ohrožena (výjimka se týká muzeí se sbírkami v CES). 

 
Strategické materiály a dotační podpora MK ČR 

V souvislosti s koronavirovou krizí byl zcela odsunut vznik nové muzejní legislativy. Přitom 
právě s přípravou nejrůznějších dotačních programů na podporu činnosti muzeí a galerií, ale  
i dalšími předpisy vznikajícími nejen vzhledem k probíhající pandemii se ukázalo, jak by byl 
muzejní zákon potřebný. V roce 2019 byla ustavena pracovní skupina MK ČR pod vedením 
náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., která se v roce 2020 
sešla pouze jednou. Další setkání, které bylo plánováno formou workshopu, se ale neuskutečnilo. 
 PhDr. Zdeněk Kuchyňka a PhDr. Luděk Beneš vypracovali materiál zhodnocující plnění 
Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2015–2020. Na nové koncepci pro období 2021–2025 se 
v roce 2020 začalo pracovat s tím, že všechny dokumenty MK ČR mají být detailněji zpracovány až 
poté, co bude schválena Státní kulturní politika ČR na léta 2021–2025+. Ve dnech 22. září, 8. října 
a 11. listopadu 2020 se uskutečnila společná setkání zástupců AMG a SOM MK ČR nad aktuálními 
problémy oboru muzejnictví, resp. k detailnějšímu projednání témat připravovaného návrhu 
koncepce. 
 AMG se prostřednictvím své Knihovnické komise 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. 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, aby jejich využití 
nevyžadovalo nákladné technické vybavení. 

Dne 30. června 2020 vyhlásilo MK ČR „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná 
nestátními subjekty”, který byl připraven v souladu s Usnesením vlády ČR č. 408 ze dne 9. dubna 
2020, o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie na sektor kultury. Muzejní instituce 
mohly podat žádost ve 2 dotačních okruzích: 1. Krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů 
organizace u zrušených, omezených a pozastavených projektů; 2. Kompenzace nákladů 
prokazatelně spojených se ztíženým návratem či vývozem sbírkových předmětů, způsobeným 
uzavřením hranic ČR. O dotaci byly oprávněny požádat právnické osoby zřizované krajem či obcí, 
vlastníci či subjekty spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v CES dle zákona č. 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy, a zároveň poskytující standardizované veřejné služby dle tohoto 
zákona, a to po dobu nejméně 3 let bez přerušení. Podporu získalo celkem 21 muzeí a galerií.  
 
Další aktivity AMG v legislativní oblasti 

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 t. r.), 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. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském a o právech souvisejících s právem autorským, bylo možné připomínkovat také přes 
UZS ČR. 
 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. 

Na základě dotazu z členských institucí AMG, jak by měla být řešena hmotná odpovědnost 
ve vztahu k muzejním sbírkám, vypracoval PhDr. Zdeněk Kuchyňka doporučení, že je třeba 
vycházet z příslušných ustanovení zákoníku práce (viz § 252). Dohoda se nevztahuje na sbírkové 
předměty, takže kurátoři či správci sbírek by je neměli uzavírat (pro ně platí § 250). K dané 
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problematice byl publikován článek ve Věstníku AMG č. 5/2020. Stanovisko LegalPartners, 
advokátní kanceláře, s. r. o., je k dispozici i na webu v sekci Právní poradna AMG. 

V rámci sekce kultury UZS ČR začal být připravován nový zákon o kultuře. Protože zástupci 
divadel zařadili do jeho tezí definování statusu umělce, vznesla AMG připomínku, že v tom případě 
musí být tento bod rozšířen o další osoby podílející se na kulturních aktivitách, a to v souladu  
s požadavkem, že předpis nesmí vést k upřednostňování jednotlivých odvětví kultury před jinými. 
Nejlépe by bylo tento bod zcela vypustit, stejně jako návrh na vytvoření rejstříku kulturních 
institucí. 

AMG zaujala stanovisko ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 19/09 „Ochrana 
sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky”, na nějž připravilo odpověď MK ČR. 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 náročnost 
správy muzejních sbírek. 

Stanovisko Komise konzervátorů-restaurátorů AMG k podmínkám používání dusíku pro 
dezinsekci předmětů kulturního dědictví (novela Nařízení EP a rady EU č. 528/2012, o dodávání 
biocidních přípravků na trh a jejich používání) bylo předáno zástupcům ICOM a NEMO jako podklad 
pro další jednání na mezinárodní úrovni. Rakouský výbor ICOM a další organizace usilují o výjimku 
z evropské směrnice. Exekutiva AMG doporučila zapojit se do veřejné konzultace, přestože hlavním 
cílem by měla být snaha o re-kvalifikaci dusíku jako účinné biocidní látky. Přihlášení se k rozpravě 
o výjimce pro ČR neznamená, že se na jiném poli nemůže snažit celou věc řešit jinak. 
 AMG vyvíjí aktivity vedoucí k dosažení adekvátního ohodnocení všech muzejních profesí  
a dlouhodobě upozorňuje také na potřebu řešení nesouladu mezi minimální a zaručenou mzdou  
a platovými tabulkami. V souvislosti s touto problematikou probíhají jednání v rámci tzv. kulatých 
stolů UZS ČR a téma se také objevuje na zasedáních PT RHSD pro kulturní otázky. V roce 2020 se 
podařilo docílit zrušení Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterou se poté stala dosavadní 
Příloha č. 2 s vyššími tarifními platy. 
 
 

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků 
v roce 2020 
 Neméně důležitou složkou činnosti AMG jsou její vzdělávací aktivity. Vedle pravidelné 
podpory Komisí AMG při pořádání seminářů a konferencí, jež přispívají mj. k profesnímu rozvoji 
pracovníků nejen členských muzeí a galerií AMG, je třeba uvést především Školu muzejní 
propedeutiky, o níž trvá zájem nejen mezi muzejníky již 19 let.  
 Kursy ŠMP zahájila AMG s finanční podporou Nadace OSF a MK ČR v roce 2002. Absolventi 
ŠMP získávají základní orientaci v otázkách vývoje a specifického poslání muzejních institucích, 
sbírkotvorné a prezentační činnosti, odborné správy sbírek a jejich ochrany, a také v oblasti 
managementu v kontextu současných trendů muzejnictví. Na takto koncipovaný základní kurs ŠMP 
navázala v roce 2006 speciální nástavba věnovaná Muzejnímu výstavnictví. Ta je určena pro 
zaměstnance muzeí a galerií, kteří se podílejí na prezentaci sbírek muzejní povahy, nebo tyto 
aktivity posuzují z pozice svých vedoucích rolí. Za dobu trvání ŠMP prošlo touto formou odborného 
školení přes 1.200 frekventantů, pracovníků muzejních i dalších paměťových institucí, a také 
zástupců zřizovatelů. Vedoucím ŠMP je od jejího vzniku PhDr. František Šebek (čestný člen AMG). 
 V roce 2020 byla AMG vzhledem ke koronavirové krizi nucena přizpůsobovat výuku ŠMP 
aktuální situaci (na jaře i na podzim). O náhradních termínech i dalších změnách byli studenti včas 
informováni prostřednictvím všech dostupných kanálů (Věstník AMG, web AMG, Facebook AMG, 
Bulletin a Newsletter AMG). 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 (dále také jedna studentka z předchozího ročníku), 
resp. 16 z celkového počtu 22 frekventantů nástavbového kursu ŠMP (dále také jeden student 
z předchozího ročníku). Ve školním roce 2019/2020 byl dokončen XVIII. běh základního kursu ŠMP 
(47 posluchačů) a VIII. běh nástavby (21 posluchačů). Ve školním roce 2020/2021 byly otevřeny 
dvě třídy XIX. běhu základního kursu ŠMP (přijato 47 frekventantů, ve dvou paralelních třídách  
A a B). Nástavbový kurs nebyl ve školním roce 2020/2021 otevřen. Zahájení ŠMP muselo být 
vzhledem k protiepidemickým opatřením odsunuto a základní kurs byl zahájen na počátku prosince 
2020. Výuka probíhala v přednáškovém sále Národního technického muzea a nově také  
v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Organizačně zajišťoval ŠMP Sekretariát AMG.  
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 Všichni zájemci mají k dispozici texty základního a nástavbového kursu. Skripta jsou 
dostupná nejen studentům ŠMP. V roce 2020 pokračovala také inventarizace ŠMP, elektronická  
i fyzická archivace závěrečných prací absolventů a dalších podkladů souvisejících s chodem ŠMP; 
bylo realizováno také zpracování knižního fondu uloženého na Sekretariátu AMG nejen pro potřeby 
studentů ŠMP.  
 Projekt vzdělávání edukačních pracovníků muzeí a galerií připravilo ve spolupráci s AMG 
Metodické centrum pro muzejní pedagogiku při Moravském zemském muzeu v Brně. Vzdělávací 
kursy Základy muzejní pedagogiky byly zahájeny v roce 2012. AMG dlouhodobě spolupracuje také 
s Technickým muzeem v Brně na Kursech preventivní konzervace, které pořádá Metodické centrum 
konzervace při TMB. 
 Komise AMG realizovaly v roce 2020 plánované projekty s ohledem na opatření přijatá  
v rámci koronavirové krize. Řadu aktivit bylo potřeba přizpůsobit nebo změnit jejich obsah, resp. 
konaly se v online prostředí, musely být posunuty na podzimní termíny, apod.  
 Odborné semináře, konference či diskusní fóra Komisí AMG jsou pořádány každý rok na 
národní a mezinárodní úrovni. Komise si vybírají spolupracující instituce, které souzní s jejich 
základním vymezením a posláním. Díky pořádání seminářů se na odborných setkáních potkávají 
kolegové z celé České republiky a diskutují aktuální problémy, které se týkají specifik příslušných 
oborů, ale také obecná témata dotýkající se jejich každodenní muzejní práce. Díky setkáním 
diskutují kolegové z celé ČR (i ze zahraničí) nad aktuálními problémy týkajícími se specifik jejich 
oborů, ale také obecných témat každodenní muzejní práce. V rámci akcí jsou navazovány nové 
kontakty, udržuje se i aktivní spojení zejména se SR. Zprávy ze seminářů a konferencí a pozvánky 
s programem jsou k dispozici na webu AMG na adrese http://www.cz-museums.cz, jsou rozesílány 
do muzeí a galerií jak prostřednictvím elektronického Bulletinu nebo Newsletteru AMG, tak i poštou, 
jsou publikovány v průběhu roku na stránkách Věstníku AMG, a také jsou distribuovány předsedy 
jednotlivých Komisí AMG dle adresářů komisí a jejich spolupracovníků. Každá Komise AMG předkládá 
závěrečné vyúčtování spolu s fotografiemi, prezenčními listinami a dalšími materiály k pořádaným 
seminářům a zprávu o činnosti Komise AMG v příslušném kalendářním roce. V roce 2020 proběhla 
znovu podrobná revize stavu členské základny Komisí AMG.  
 Jako další formu vzdělávání pořádá AMG pravidelně jedno- až třídenní semináře, 
konference a kolokvia na aktuální témata českého muzejnictví, v rámci nichž jsou nejen její 
členové seznamováni s děním v oboru na poli legislativy, digitalizace, muzejní pedagogiky atd.  
V roce 2020 byly připraveny a organizačně zajištěny semináře a konference muzejních pracovníků 
(skutečná nebo online verze). Souhrnný přehled a podrobné zprávy jsou k dispozici na webových 
stránkách AMG a byly publikovány také ve Věstníku AMG: 

♦ Přednáška Českého komitétu Modrého štítu ve spolupráci s CESNET, z. s. p. o., na téma 
„Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru” (25. února 2020, Národní archiv, 
Praha). Zpráva o přednášce byla publikována ve Věstníku AMG č. 3/2020. Semináře se 
zúčastnilo 83 osob. 

♦ Setkání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG na téma zpracování materiálu „Strategie 
konzervace sbírek” jako podkladu pro jednání pracovní skupiny MK ČR ke vzniku nového 
zákona o muzeích, a dále k připomínkování Nařízení EP a rady EU č. 528/2012 k používání 
dusíku jako biocidu a jeho dopadu na konzervátorskou praxi při dezinsekci muzejních 
sbírek (dne 11. února 2020, Brno). Podrobná zpráva ze setkání byla publikována ve 
Věstníku AMG č. 2/2020. 

♦ Společný seminář Zoologické komise AMG a zástupců ochrany přírody (9.–11. září 2020, 
Muzeum Vysočiny Jihlava, hrad Roštejn, chata Čeřínek). Akce se zúčastnilo na 40 zoologů  
a jednalo se o 30. tematický seminář komise v pořadí, kde zaznělo celkem 17 příspěvků. 

♦ Seminář Komise muzejních historiků AMG na téma „Prezentace dějin v malých muzeích” 
(23.–24. září 2020, Blatná, online verze). Kvůli vzrůstajícímu riziku šíření nákazy covid-19 
byl seminář pozměněn na online variantu. Do Blatné přijeli jen přednášející, jejichž 
příspěvky byly živě streamovány přes aplikaci Google Meet a zároveň natáčeni kamerou, 
a to pro následné zveřejnění videa pro ty, kteří se videokonference nemohli zúčastnit 
v reálném čase. Zpráva ze semináře byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2020. 

♦ Kolokvium Komise pro muzejní pedagogiku a PR AMG na téma „Aktuální trendy v muzejní 
prezentaci a edukaci IV” s podtitulem „Oborové didaktiky v muzeu” (12. října 2020, Brno, 
online verze). Přednášející měli příležitost zapojit se do jednání třemi formami: 1. přímou 
účastí ve Vile Löw-Beer v Brně, odkud byl jejich příspěvek odvysílán, 2. připojením online 
skrze aplikaci TeamLink nebo 3. zasláním předtočeného příspěvku. Prostřednictvím 
uvedené platformy se mohli přihlášení také zapojit do diskuze, přímý přenos na YouTube 
byl k dispozici všem zájemcům. Program nabídl celkem 16 příspěvků v pěti konferenčních 
blocích. Průběžně bylo k vysílání připojeno kolem 100 účastníků. Zájem organizátoři 
zaznamenali nejen z řad muzejních pedagogů, ale i kolegů z dalších oborů. Příspěvky jsou 
od 12. listopadu 2020 dostupné na YouTube i pro další zájemce. Zpráva ze setkání byla 
publikována ve Věstníku AMG č. 6/2020. 
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♦ Seminář pracovní skupiny Komise pro muzejní pedagogiku a PR AMG zaměřené na 
spolupráci mezi muzei a školami na téma „Muzeum škole / Škola muzeu VI” (21. září 2020, 
Praha). Zpráva ze setkání byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2020. Akce v Muzeu  
hl. m. Prahy se zúčastnilo na 20 osob. 

♦ 44. seminář Komise knihovníků AMG (22. září 2020, Tábor, online verze). Na konferenci se 
přihlásilo 102 účastníků a byla navštívena z celkem 56 připojení, přičemž v několika 
regionech připravili členové komise společné sledování. Program byl rozdělen na dva 
samostatné bloky. Dopolední část byla věnována online aktivitám knihoven muzeí a galerií, 
odpolední pak automatizovaným knihovním systémům a programům pro zpracování 
muzejních fondů. Záznam spolu s jednotlivými prezentacemi přednášek je zveřejněn na 
webu AMG pod záložkou Knihovnické komise AMG a na webových stránkách Husitského 
muzea v Táboře. Podrobná zpráva ze setkání byla publikována ve Věstníku AMG č. 6/2020. 

♦ Seminář Komise regionálních historiků Moravy a Slezska AMG věnovaný tématům:  
I. Judaika; II. Problematika názvosloví historických sbírek; III. Workshop zaměřený na 
aktuální problémy muzejních historiků a pracovníků malých muzeí (3. prosince, Brno, 
online verze).  

♦ Podzimní determinační seminář Botanické komise AMG (10. listopadu 2020, Brno, online 
verze). 

 
 Ve dnech 13.–15. září 2020 se v Historické radnici města Chamu uskutečnilo 29. setkáních 
českých, saských, bavorských a hornorakouských muzejníků na téma „Angažovanost v muzeu”  
s podtitulem „Perspektivy dobrovolnické činnosti”. Konferenci tentokrát uspořádalo Zemské ústředí 
pro nestátní muzea v Bavorsku. Místo konání umožnilo účast více než 70 zájemců ze  
4 partnerských zemí, a to s dodržením všech hygienických opatření. Počet účastníků byl kvůli 
aktuální epidemické situaci omezen. Jednání bylo přenášeno přes stream. Na úvod setkání se 
konaly exkurze, program doplnila i návštěva chamského Městského muzea. Ve čtyřech tematických 
blocích následovaly příklady dobrovolnické práce z Horního Rakouska, Bavorska, Saska i České 
republiky. Všechny příspěvky budou zveřejněny v edici Museum – Bulletin – Muzeum. Podrobná 
zpráva ze setkání byla publikována ve Věstníku AMG č. 5/2020. Tématu dobrovolnictví v muzeích  
a galeriích by se mělo týkat také první číslo Věstníku AMG v roce 2021. 
 Kvůli uzavření muzeí a galerií na jaře 2020 a nemožnosti se profesně setkávat začaly AMG 
a firma AV MEDIA, a. s., společně pořádat online konference na téma Virtuální muzeum. Pět 
seminářů proběhlo ve dnech 9. dubna, 21. dubna, 6. května, 29. června a 25. listopadu 2020. 
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, má možnost zhlédnout vše 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”. Každé z online 
konferencí se zúčastnilo vždy na 100–150 osob. 
 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 univerzit se pravidelně podílejí 
na organizačním zajištění konferencí pořádaných AMG. Systematická spolupráce oboru muzejnictví  
s vysokými školami je i součástí Koncepce rozvoje muzejnictví na léta 2015–2020 a je obsažena 
také ve Strategických cílech AMG. AMG, MK ČR a ÚAM FF MU by měly usilovat o změnu právního 
postavení muzejních institucí jako nedílné součásti systému dalšího vzdělávání v ČR a integraci 
jejich role do strategií, či předpisů zastřešujících koncept celoživotního učení. Tématy spolupráce 
jsou i podpora dalšího vzdělávání pracovníků muzeí a galerií v ČR, vytváření teoretických pokladů  
a návrhů praktických řešení pro muzejní práci, vznik dalších specializovaných programů, vč. nových 
forem výuky či postgraduálního studia, pořádání společných setkání, konferencí, seminářů či 
kolokvií na vybraná témata. 
 
 

6. Odborné a informační činnosti AMG v roce 2020 
Tvorba oborových databází 
 V roce 2020 byla provedena aktualizace oborových databází AMG (základní databáze – 
Adresář muzeí a galerií ČR; aktualizace na Serveru muzeí a galerií ČR – Adresář muzeí a galerií ČR 
v elektronické podobě; databáze kulturních událostí – Výstavy, Kalendárium akcí a výstav AMG). 
K aktualizaci databází vyzývá AMG opakovaně během kalendářního roku (průběžně na stránkách 
Věstníku AMG, na webu AMG, prostřednictvím elektronického Bulletinu AMG, resp. Newsletteru 
AMG). Data v nich obsažená mohou sloužit k různým rešerším oboru muzejnictví – v databázi 
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kulturních událostí-výstav vzniká např. ucelený přehled výstav konaných v příslušném roce a jejich 
tematické zaměření. Sledovány jsou také nově otevřené stálé expozice.  
 Z elektronické databáze Adresář muzeí a galerií ČR vychází také jeho tištěná verze 
(základní informace o institucích muzejního typu v České republice). Adresář slouží jako pomocník 
při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, subjektů v cestovním ruchu, školám, úřadům, či ostatním 
kulturním institucím. Je i jednou z efektivních cest propagace oboru muzejnictví. Dotazníky pro 
aktualizaci údajů v Adresáři jsou k dispozici na webu AMG, kde je i návod na vyplnění a vzor 
prezentovaného záznamu.  
 Muzea a galerie byly v roce 2020 vyzvány k poskytnutí údajů do databáze výstav  
a kulturních událostí. Výstup z této databáze je v dvouměsíčních intervalech publikován jako 
příloha Kalendárium výstav ve Věstníku AMG. Přehled výstav je také prezentován na Serveru muzeí 
a galerií ČR v sekci Přehled konaných výstav a na Facebooku AMG. 
 Muzejním institucím byly též rozeslány formuláře k poskytnutí informací do Kalendária akcí 
pro prezentaci na Serveru muzeí a galerií ČR, které slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí 
a galerií na webu v sekci Kalendárium akcí a výstav.  
 Na Serveru muzeí a galerií ČR je možné prezentovat v sekci Dění v oboru i nově vydané 
publikace, sborníky z konferencí a seminářů, nabídky volných míst, stáží nebo výstav a další 
zajímavé informace z činnosti muzejních institucí v ČR.  
 Veškeré formuláře pro poskytování aktuálních informací muzeí a galerií jsou ke stažení na 
http://www.cz-museums.cz (Adresář muzeí a galerií ČR – záložka Aktualizace Adresáře muzeí  
a galerií ČR; Kalendárium akcí a výstav AMG – záložka Formuláře akcí a výstav muzeí a galerií ČR).  
 Z důvodu uzavření muzejních institucí v rámci nouzového stavu spustila v roce 2020 AMG  
v Kalendáriu akcí a výstav novou sekci Online aktivity muzeí a galerií. 

 
Ediční činnost AMG 
 Všechny nově vydané publikace jsou zdarma rozesílány všem členům AMG nebo připraveny 
k vyzvednutí na Sekretariátu AMG. Počet výtisků závisí na výši členského příspěvku AMG 
(instituce), čestným a individuálním členům jsou publikace zasílány po 1 kusu. Nad tento rámec si 
mohou členové AMG publikace zakoupit za jejich běžnou cenu (viz Objednávka publikací na webu 
AMG). Toto pravidlo se vztahuje i na nově přijaté členy AMG.  
 Byla zajišťována distribuce Věstníku AMG i dalších publikací do muzeí a galerií, knihovnám 
a ostatním institucím v kulturní a veřejné sféře. V roce 2020 byl distribuován výtisk publikace 
Dokumentace osmičkových výročí v slovenských a českých muzeích. Rok 1918 a ty ostatní : 
Sborník z vědecké konference, Zimní jízdárna Bratislavského hradu, 13.–14. listopadu 2018. 
Bánská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2018. 492 s. ISBN 978-80-971748-7-3. Dále byly do 
muzejních institucí distribuovány výtisky (dva svazky) edice Názvosloví etnografických sbírek, která 
je připravována pod záštitou Etnografické komise AMG. První svazek názvosloví byl připraven již  
v roce 2019, samotný tisk a distribuce publikace pak proběhly v roce 2020. U druhého svazku 
proběhla příprava, tisk a distribuce v roce 2020. Podrobná zpráva o tomto počinu byla publikována 
ve Věstníku AMG č. 1/2020 a č. 6/2020. 
♦ Věstník AMG (vychází od r. 1991, 6x ročně, náklad 1.000 ks, ISSN 1213-2152 pro tištěnou 

verzi, ISSN 2464-7837 pro online verzi, registrace MK ČR E8331). Veškerá čísla jsou 
publikována ve formátu PDF na webových stránkách http://www.cz-museums.cz na záložce 
Věstník AMG, kde jsou k dispozici i starší ročníky a rejstříky článků.  

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

♦ Výroční zpráva XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2019. Praha : 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 2020, 80 s. ISBN 978-80-86611-84-6. 
Náklad 1.000 ks, cena 50 Kč. 

♦ Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., za rok 2019 – elektronická 
verze ve formátu PDF v sekci Výroční zprávy AMG na http://www.cz-museums.cz. Praha : 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 2020. 44 s. ISBN 978-80-86611-83-9. 

♦ KLÍMOVÁ, Jarmila. Názvosloví etnografických sbírek II. Školství. Praha : Asociace muzeí  
a galerií České republiky, z. s. / Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě / 
Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, 2020. 56 s. ISBN 978-
80-86611-86-0 (Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.) / ISBN 978-80-87190-59-3 
(Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace). 

♦ BENEŠ, Luděk (ed.). Krásný starý nový svět / Archeologie v muzeích na cestě  
k budoucnosti. Sborník příspěvků z 26. setkání českých, saských, bavorských  
a hornorakouských muzejních pracovníků, 24.–26. září 2017, Mikulov, Česká republika = 
Schöne neue alte Welt / Archäologie in Museen auf dem Weg in die Zukunft. Bericht über 
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das 26. Tagung böhmischer, sächsischer, bayerischer und oberösterreichischer 
Museumsfachleute, 24. bis 26. September 2017, Mikulov, Tschechische Republik. Praha : 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 2020. 116 stran. Museum Bulletin Muzeum 
26. ISBN 978-80-86611-85-3. 

♦ K vydání byl připravován Sborník z 21. setkání českých, saských, bavorských  
a hornorakouských muzejníků, r. 2012, Ústí nad Labem, na téma „Česko-německé vztahy” 
(korektury textů). Sborníky z jednotlivých setkání vycházejí od roku 1993 a tvoří ucelenou 
řadu každoročně pořádaných konferencí. Vydání publikace bude realizováno v dalším 
období dle finančních možností AMG.  

♦ V roce 2020 byl k publikování připraven sborník-kolektivní monografie z muzeologického 
semináře na téma „Muzeum a etika”, který proběhl ve dnech 27.–28. listopadu 2019  
v Hodoníně. Podrobná zpráva ze setkání zaměřeného na aktuální problém etiky ve vztahu 
k muzejnictví byla publikována ve Věstníku AMG č. 1/2020. CHOVANČÍKOVÁ, Irena –
VAŘEKA, Marek (eds.). Muzeum a etika I. Hodonín : Masarykovo muzeum v Hodoníně, 
2020. 88 stran. ISBN 978-80-87375-18-1. 

♦ K vydání byl chystán sborník přednášek ze semináře Českého komitétu Modrého štítu na 
téma „Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách”, r. 2017, Praha. 
Vydání publikace bude realizováno v dalším období. 

♦ V roce 2020 proběhly další práce na vytvoření oborové monografie Sklo z archeologických 
výzkumů. Manuál nejen pro archeology. Metodická příručka vzniká v rámce Komise 
konzervátorů-restaurátorů AMG (pracovní skupina Sklo-Keramika) ve spolupráci 
s Odbornou skupinou pro dějiny skla při České archeologické společnosti, Ústavem skla  
a keramiky VŠCHT a Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně pod 
vedením Ing. Aleny Selucké. Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ve spolupráci s MCK 
TMB zajišťuje koordinaci projektu a dílčí zpracování textů. V roce 2020 došlo k finalizaci 
obsahové náplně publikace (jednotlivých oddílů, textů i obrazových příloh), proběhlo 
recenzní řízení a byly zapracovány připomínky. Následně proběhly práce na předtiskové 
přípravě zahrnující i návrh grafického řešení publikace. Monografie by měla být vytištěna  
v roce 2021. Manuál je určen především archeologům a muzejním pracovníkům, kteří  
v rámci sbírkových fondů spravují a pečují o nálezy historických skel, pracovníkům 
archeologických laboratoří a konzervátorských a restaurátorských pracovišť dalších 
paměťových institucí, ale také vysokoškolským studentům archeologického a umělecko-
historického směru, příp. obecně zájemcům o tuto problematiku. 
 

Naplňování dalších výzkumných projektů 
 V roce 2020 pokračovaly práce na tvorbě Názvosloví etnografických sbírek, které vzniká 
v rámci Etnografické komise AMG. První svazek byl připraven již v roce 2019, samotný tisk  
a distribuce publikace pak proběhly v roce 2020. U druhého svazku proběhla příprava, tisk  
a distribuce v roce 2020. Podrobná zpráva o tomto počinu byla publikována ve Věstníku AMG  
č. 1/2020 a č. 6/2020.  
 V roce 2020 byly vydány v nákladu 1 000 ks á dvě publikace = SLABA, Martin. Názvosloví 
etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
/ Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, p. o., 2019. ISBN 978-80-86611-82-2.  
A dále KLÍMOVÁ, Jarmila. Názvosloví etnografických sbírek II. Školství. Praha : Asociace muzeí  
a galerií České republiky, z. s. / Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, p. o. / Přerov 
: Muzeum Komenského v Přerově, p. o., 2020. ISBN 978-80-86611-86-0 (AMG) ISBN 978-80-
87190-59-3 (Muzeum Komenského v Přerově).  
 Oba svazky názvosloví jsou k dispozici také na webových stránkách AMG na adrese 
http://www.cz-museums.cz v sekci Dění v oboru (ve formátu PDF). Tyto metodické materiály jsou 
určeny všem muzejníkům k volnému šíření, vždy však s ohledem na pravidla vycházející  
z autorského zákona. Redakčních úprav se ujala Mgr. Jana Tichá z Národního muzea v přírodě  
a předseda Etnografické komise AMG Mgr. Michal Chmelenský ze Západočeského muzea v Plzni.  
 Do současnosti byly společnými silami zástupců Etnografické komise AMG shromážděny 
podklady pro tvorbu více než 10 heslářů k jednotlivým tematickým okruhům etnografických sbírek. 
Za účelem expertního posouzení či doplnění byly v roce 2019 sestaveny pracovní skupiny, jejichž 
úkolem bude v nadcházejících letech připravit po odborné stránce k vydání další svazky edice. 
 Cílem projektu je stanovení jednotného terminologického úzu pro určování a zejména 
evidenci předmětů. Hesláře jsou důležitým pomocníkem pro muzejní pracovníky v oblasti 
etnografie. Součástí je i kresebná či fotografická dokumentace. Ediční řada bude sloužit odborným 
pracovníkům paměťových organizací, ale i laickým zájemcům o danou oblast. 
  
 
 

https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2020/Deni%20v%20oboru/Martin%20Slaba_Myslivost_lovectvi_2019_web.pdf�
https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2020/Deni%20v%20oboru/Martin%20Slaba_Myslivost_lovectvi_2019_web.pdf�
https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2020/Deni%20v%20oboru/Martin%20Slaba_Myslivost_lovectvi_2019_web.pdf�
https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2020/Deni%20v%20oboru/skolstvi_katalog_web%20II_mensi.pdf�
https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2020/Deni%20v%20oboru/skolstvi_katalog_web%20II_mensi.pdf�
https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2020/Deni%20v%20oboru/skolstvi_katalog_web%20II_mensi.pdf�
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7. Vnitřní chod AMG v roce 2020 
 AMG zaměstnávala 3 zaměstnance na plný pracovní úvazek. Funkci výkonné ředitelky AMG 
zastávala v průběhu celého období Anna Komárková, BBus (Hons). Na pozici tajemnice Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis a výkonné redaktorky Věstníku AMG působila Mgr. Monika 
Benčová. Práci správce oborových databází a webových prezentací AMG vykonávala Mgr. Vendula 
Potůčková Jurášová. Účetnictví AMG bylo vedeno 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. Činnost 
Sekretariátu AMG se vždy odvíjí od finančních možností AMG, což také souvisí s výší členských 
příspěvků. V roce 2020 byla zřízena datová schránka AMG (cgzvhya). Informace k ní jsou  
k dispozici na webových stránkách 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 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). 

Pokračovalo zpracování knihovního fondu AMG (2.935 kusů knihovních jednotek, 1.770 
kusů periodik). Knihovna AMG nabízí ke studiu oborovou muzeologickou a muzejní literaturu, 
publikace z ediční činnosti AMG, knihy soutěžící v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, 
publikace českých i zahraničních sbírkotvorných institucí, katalogy výstav i sbírek, sborníky  
z odborných konferencí, vč. CD a DVD prezentací. Součástí knihovny jsou také periodika (Věstník 
AMG, další české a zahraniční časopisy). Kromě toho mohou zájemci studovat i další materiály 
(pracovní listy k výstavám, informační a propagační materiály muzeí ČR a evropských 
sbírkotvorných institucí, informační materiály ICOM, NEMO, EMF, EU atd.). Veškeré publikace, 
periodika a další tiskoviny jsou zapůjčovány prezenčně. Knihovna se nachází v sídle Sekretariátu 
AMG, pro zájemce je přístupná ve všední dny na základě předchozí dohody. Podrobné informace  
o knihovním fondu AMG jsou k dispozici na http://www.cz-museums.cz – záložka Knihovna AMG. 
 Nadále probíhá archivace materiálů Školy muzejní propedeutiky, zejména absolventských 
prací. Texty jsou ukládány na Sekretariátu AMG a jejich počet v roce 2020 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.). 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 
podkladem pro jednání XIII. Sněmu AMG v roce 2021. 

Revizní komisí AMG byla provedena revize hospodaření za rok 2019 dne 25. května 2020   
v souladu se Stanovami AMG a Jednacím řádem AMG. Zápis z kontroly účetnictví AMG byl 
publikován jako příloha Výroční zprávy AMG za rok 2019, která je k dispozici na webových 
stránkách AMG. Zprávy o provedených kontrolách jsou každoročně předkládány Senátu AMG. 
Osvědčila se pravidelná účast předsedkyně revizní komise na jednáních Exekutivy AMG, ačkoliv 
disponuje pouze poradním hlasem. Může průběžně sledovat, příp. připomínkovat plnění aktuálního 
Plánu činnosti AMG v souladu s hospodařením AMG dle schváleného rozpočtu. Na zasedáních 
Senátu AMG informuje Exekutiva AMG o aktuálním dění v rámci jí předkládaných Zpráv o činnosti 
Exekutivy AMG v období mezi konáním jednotlivých zasedání Senátů AMG 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 rozesílány také elektronickým 
Bulletinem AMG (pro členské organizace), resp.  Newsletterem AMG (pro nečlenské instituce). 
Informace jsou zveřejňovány i na Facebooku AMG. 

Dne 5. března 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. 
 Pro potřeby přímého kontaktu si exekutiva rozdělila jednotlivé Krajské sekce AMG a sféry 
kompetencí v rámci činnosti AMG. Členové exekutivy, pokud to situace v rámci aktuálních 
konoravirových opatření v roce 2020 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 
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krocích pravidelně informují ostatní členy v rámci jednání Exekutivy, Senátu, Krajských sekcí, 
Komisí nebo Kolegií AMG, dále pak na stránkách Věstníku AMG, prostřednictvím elektronického 
Bulletinu a Newsletteru AMG, či na Serveru muzeí a galerií ČR, nebo facebookovém profilu AMG. 
Členskou základnu se snaží Exekutiva AMG 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 2020 se jednotlivé složky AMG scházely dle možností daných opatřeními přijímanými 
v rámci pandemie koronaviru. Řada jednání se uskutečnila online, některé sekce AMG se ale sešly  
i fyzicky. 
 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 AMG, je pravidlem, že se její zástupce jednání účastní. 
Předsedové krajských sekcí disponují v rámci jednání Senátu AMG hlasem rozhodovacím. V roce 
2020 se z důvodu koronavirových opatření stihli potkat pouze členové Krajské sekce hl. m. Prahy, 
Jihočeské a Jihomoravské krajské sekce AMG. 
 V rámci AMG existovalo v roce 2020 celkem 14 odborných a oborových komisí, rozdělených 
dle profesního zaměření a zájmu členů AMG. Úloha komisí se odvíjí zejména od aktivity jejich 
předsedů a členů výboru. V čele každé komise stojí předseda, který je členem Senátu AMG  
s hlasem rozhodovacím. Předseda 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, další vzdělávání v rámci daného oboru a profesní 
rozvoj. Činnost Komisí AMG je každý rok podporována z rozpočtu AMG. Jedná se zejména  
o pořádání seminářů, či konferencí, vydávání sborníků z těchto setkání, příp. další aktivity. Své 
aktivity prezentují ve Věstníku AMG a také na webových stránkách AMG. Každý předseda (příp. 
osoba jím pověřená) má přístup do administrativního rozhraní Serveru muzeí a galerií ČR, kde 
může informovat o aktivitách komise, o změnách její členské základny atd. Členem komise se 
může stát kterýkoli člen AMG, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. V případě 
řádných členů AMG se členem stává instituce, jež je zastupována libovolným počtem zaměstnanců 
zmocněných statutárním orgánem. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance v členské 
instituci AMG končí i jeho působnost v komisi. Pokud členem komise není žádný zaměstnanec 
řádného člena AMG a jeho statutární orgán nepověří dalšího zaměstnance zastupováním své 
instituce, přestává být řádný člen AMG členem komise. Dle Stanov AMG pak běží půlroční lhůta pro 
jmenování dalšího zástupce (do šesti měsíců od data ukončení členství posledního zástupce 
řádného člena AMG v komisi). V roce 2020 z důvodu koronavirové pandemie aktivně pracovalo 
pouze 8 Komisí AMG, někteří členové se sešli i fyzicky, většina jednání se uskutečnila online, 
proběhly ale i virtuální konference.  
 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 dohody. Pro další období by bylo vhodnější činnost dlouhodobě nefunkčních kolegií 
ukončit a naopak na základě podnětů a potřeb vytvořit uskupení jiná. Podnět by měl v tomto směru 
vzejít přímo z členské základny.  
 V AMG působí tyto pracovní skupiny: pro muzejní statistiku pod vedením PhDr. Františka 
Šebka; pro muzejní legislativu pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky; pro evidenci a digitalizaci 
muzejních sbírek pod vedením Ing. Richarda M. Sichy; pro registraci/akreditaci muzeí a galerií  
a muzejní standardy pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky; pro řešení problematiky GDPR pod 
vedením Ing. Richarda M. Sichy. Ustavení pracovních skupin bylo inzerováno na zasedáních Senátu 
AMG s opakovanou výzvou k zapojení se do jejich činnosti. V roce 2016 byla ustanovena pracovní 
skupina pro diskuzi nad stávajícím zněním Stanov AMG. Tato pracovní skupina se sešla pouze 
jednou, a to v témže roce. Formálně však existuje nadále. 
 V roce 2020 se začala Exekutiva AMG zabývat přípravou XIII. Sněmu AMG, který by se měl 
uskutečnit ve dnech 24.–25. listopadu 2021 v Moravské zemské knihovně v Brně. Členům AMG byl 
v říjnu 2020 zaslán dopis s žádostí o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání (předložení 
námětů 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 budou připravovány průběžně, aby se s nimi měli možnost seznámit 
všichni členové AMG, resp. k nim včas připojit své připomínky. Zejména návrhy na změnu Stanov 
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AMG je nutné předložit nejpozději do 30. června 2021. Exekutiva připraví návrh úpravy řídících 
dokumentů AMG v souvislosti s možností hlasovat per rollam v době krize či nouzového stavu. 
  
 

8. Vnější vztahy AMG v roce 2020 
 Také vnější vztahy AMG byly výrazně poznamenány koronavirovou pandemií, která na řadu 
měsíců bezprecedentním způsobem ovlivnila v celé zemi veškerý veřejný život a jejíž dopady na 
činnost naší profesní organizace se budou postupně ještě projevovat. 
 K nejvýznamnějším partnerům AMG již tradičně patřil Český výbor ICOM, z. s. Pravidelné 
setkání s jeho představiteli proběhlo dne 20. srpna 2020 v Hornickém skanzenu Mayrau ve 
Vinařicích u Kladna. Předsednictva obou sdružení se navzájem informovala o svých aktivitách, jimiž 
byly příprava Generální konference ICOM ve dnech 20.–28. srpna 2022 v Praze na téma „Power of 
Museums”, inspekční cesta představitelů ICOM v ČR na podzim 2021, plánované mimořádné 
plenární zasání ČV ICOM, příprava Generální konference Modrého štítu v odloženém termínu v roce 
2021 v Praze, svolání XIII. Sněmu AMG na podzim roku 2021 do Brna, konání 29. setkání českých, 
saských, bavorských a hornorakouských pracovníků v září 2020 v Chamu. Dále byly na programu 
jednání aktuální legislativa a koncepční materiály oboru muzejnictví, Národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis a Festival muzejních nocí, problematika zvyšování kvalifikace muzejních pracovníků  
a informace o personální změně ve vedení ČV ICOM, z. s. AMG byla prostřednictvím výkonné 
ředitelky Anny Komárkové, BBus (Hons), oficiálně zastoupena na mimořádném plenárním zasedání 
ČV ICOM, z. s., které se konalo dne 16. září 2020 v Historické budově Národního muzea a na němž 
bylo zvoleno nové vedení organizace. 
 AMG opět usilovala o maximální využití Mezinárodního dne muzeí, jehož tématem v roce 
2020 bylo „Muzea za rovnost: Posilování rozmanitosti a začleňování v našich kulturních institucích”, 
k propagaci a popularizaci oboru muzejnictví. Na rozdíl od předchozích let nemohla tak učinit ani 
prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, jejíž ceremoniál byl přesunut na podzimní 
termín, ani při příležitosti slavnostního zahájení Festivalu muzejních nocí, plánovaného 
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, které bylo z důvodu protikoronavirových opatření 
nakonec zrušeno.  
 Pokud jde o druhé příbuzné profesní sdružení, jímž je Rada galerií ČR, je nutno 
s politováním konstatovat, že těsnější spolupráce, která se rýsovala v předchozím období, se nyní 
omezila jen na občasné telefonické konzultace mezi oběma jejich statutárními zástupci. 
Neuskutečnilo se setkání Exekutivy AMG s předsednictvem RG ČR v původně navrhovaném termínu 
3. září 2020 a posléze několikrát odložené, nerealizovalo se ani vytvoření společného dopisu  
RG ČR, AMG a ČV ICOM, z. s., ohledně nutnosti personálního posílení SOM MK ČR v reakci na 
zprávu NKÚ z kontrolní akce „Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky”  
a z důvodu pandemické situace byla zrušena konference, na které měly být prezentovány výstupy 
činnosti Komory edukačních pracovníků RG ČR z let 2014–2020 (Standardy pro muzejní 
vzdělávání; Metodika a výstupy: Strategické rozvojové plány vzdělávání a práce s veřejností  
v muzeu umění; Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění: Definování 
jednotlivých cílových skupin a jejich potřeb; Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb), jíž 
se za AMG měla účastnit PhDr. Jana Hutníková. 
 Spolupráce AMG s Českým komitétem Modrého štítu se týkala především přípravy 
generálního shromáždění Modrého štítu, na níž AMG pracovala jako jeden ze signatářů a pověřený 
zástupce ČKMŠ, který nemá vlastní právní subjektivitu. V lednu 2020 podala AMG žádost  
o poskytnutí individuální účelové dotace HMP na realizaci konference, jež se měla uskutečnit ve 
dnech 25.–27. listopadu 2020 v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Žádost byla 
podána i na poskytnutí prostor Rezidence primátora Hlavního města Prahy pro společenské setkání 
účastníků dne 25. listopadu 2020. Ve dnech 18.–20. února 2020 navštívili Prahu viceprezident Blue 
Shiled International prof. Peter G. Stone a tajemnice BSI Manana Tevzadze, aby si prohlédli 
konferenční prostory a projednali s představiteli ČKMŠ organizační zajištění akce, zaštítěné MK ČR, 
Českou komisí pro UNESCO a radní HMP pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví  
a cestovního ruchu MgA. Hanou Třeštíkovou. Z důvodu pandemické situace bylo generální 
shromáždění BSI přesunuto na 1.–3. září 2021 a účelové dotace poskytnuté MK ČR i HMP vráceny. 
Setkání BSI pak proběhlo online dne 28. srpna 2020, přičemž prof. Peter G. Stone byl zvolen 
novým prezidentem této organizace. Seminář ČKMŠ na téma „Bezpečné chování paměťových 
institucí v kyberprostoru” se uskutečnil dne 25. února 2020 v Národním archivu. Seminář byl 
připraven ve spolupráci s CESNET, z. s. p. o., a zpráva o jeho průběhu byla publikována ve 
Věstníku AMG č. 2/2020. Na základě poskytnutých licencí ČKMŠ byla vydána kolečka první pomoci, 
a to Národní knihovnou ČR „Kolečko první pomoci a záchranných prací pro knihovní fondy”, na 
jehož distribuci do knihoven muzeí a galerií spolupracovala Knihovnická komise AMG, a polská 
verze materiálu pro paměťové instituce v Polsku, kterou připravilo Muzeum krále Jana III. ve 
Wilanově. 
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 AMG byla prostřednictvím člena Exekutivy AMG PhDr. Pavla Cipriana zastupována v České 
komisi pro UNESCO, a to jak na plenárních zasedáních, konaných dne 11. června a online  
10. prosince 2020, tak i na její Sekci pro kulturu a komunikaci (27. února a 6. října 2020). V rámci 
jednání byl projednáván dopad pandemie na oblast kultury a rekodifikace stavebního práva. 
 Koronavirová pandemie byla příčinou změny termínu slavnostního vyhlášení výsledků 
XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis na úterý 6. října 2020. Do médií byly 
zaslány tiskové zprávy s odkazy na prezentaci soutěžních projektů. Hl. m. Praha poskytlo AMG 
dotaci ve výši 30.000 Kč a akci udělila záštitu radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové 
péče, výstavnictví a cestovního ruchu MgA. Hana Třeštíková. Získána byla mediální partnerství 
s Českou televizí (hlavní mediální partner), s Českým rozhlasem Dvojka a s internetovým portálem 
a časopisem PROPAMÁTKY (mediální partneři). Ve dnech 14. září až 5. října 2020 promítala ČT 
upoutávku na slavnostní vyhlášení ve svém iVysílání.cz. Dalšími partnery slavnostního vyhlášení 
byly Obecní dům, a. s., Národní muzeum, Český rozhlas, AV MEDIA, a. s., a Three Brothers 
Production. S agenturou CzechTourism byla projednávána možnost přenesení soutěže Muzeum 
roku na portál Kudyznudy.cz. Předávání Cen Gloria musaealis za rok 2019 se uskutečnilo ve 
Smetanově síni Obecního domu pouze za přítomnosti zástupců oceněných institucí a vyhlašovatelů. 
Celý ceremoniál byl online přenášen na webu a sociálních sítích AMG. 
 Vedle spolupráce s Ministerstvem kultury na poli Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, 
při níž byl z důvodu organizačních změn a také kvůli výměně jednoho člena komise soutěže 
podepsán dodatek k Dohodě o pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, proběhlo několik 
důležitých setkání zástupců AMG a MK ČR k ostatním záležitostem oboru. Pracovní skupina 
náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., k problematice nové muzejní legislativy 
se sešla 30. ledna 2020. Vzhledem k různým přístupům zejména k problematice registrace  
a akreditace muzejních institucí, doporučilo legislativní oddělení MK ČR tyto přístupy sjednotit. 
Další setkání pracovní skupiny plánované formou workshopu bylo z důvodu protikoronavirových 
opatření zrušeno. Dne 24. února 2020 se na MK ČR uskutečnil kulatý stůl k otázkám financování 
muzeí a galerií. Na jednání bylo konstatováno, že se zatím nepodařilo odstranit bariéry ve 
stávajících dotačních titulech. Intenzivní komunikace AMG s MK ČR probíhala v souvislosti  
s uzavřením muzeí a galerií a následnými opatřeními. AMG se podílela na přípravě Doporučení  
MK ČR pro muzea a galerie. Podklad byl zveřejněn na webu AMG, rozeslán elektronickým 
Bulletinem, resp. Newsletterem AMG do všech muzejních organizací v ČR. AMG připomínkovala 
návrh Programu udržitelnosti pro muzea a galerie zřizovaná nestátními subjekty. V souvislosti se 
sílícím negativním ohlasem ze strany členské základny reagovala Exekutiva AMG na zprávu NKÚ 
týkající se kontroly 10 muzeí spravujících sbírky ve vlastnictví státu, resp. na její mediální odezvu, 
která vznikla po zveřejnění stručného souhrnu výsledků šetření na Mezinárodní den muzeí dne  
18. května 2020. AMG vydala své stanovisko ke zkreslujícím interpretacím některými novináři, jež 
bylo rozesláno do všech médií, uveřejněno na webu i Facebooku AMG a společně s reakcemi MK ČR 
a ČV ICOM, z. s., otištěno i ve Věstníku AMG č. 3/2020. 
 S ohledem na problematiku zbraní uložených v muzejních fondech zastupoval AMG její  
II. místopředseda Ing. Richard M. Sicha na jednáních příslušné expertní skupiny Ministerstva vnitra 
týkajících se přípravy nové zbraňové legislativy. 
 V rámci pokračujícího úsilí AMG o výraznější propagaci a popularizaci oboru muzejnictví 
prostřednictvím ukotvení svých vztahů s některými subjekty formou memorand došlo dne  
3. března 2020 k dalšímu jednání o spolupráci mezi AMG a NPÚ. Při něm zástupci AMG mj. opět 
otevřeli téma vzájemného uznávání průkazů, avšak bezúspěšně, neboť poskytování volných 
vstupů bylo dle vyjádření NPÚ v aktuální situaci v protikladu k jeho ekonomické politice, která se je 
naopak snaží omezovat a vlastní systém slev výrazně zjednodušit. Dohodnuta byla spolupráce 
v oblasti péče o kulturní dědictví ČR spočívající ve výměně zkušeností a poznatků, v předávání 
informací a vzájemné komunikaci v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem 
a dalších dokumentů v oboru památkové péče, archeologie, autorských práv a digitalizace. Obě 
strany také vyjádřily zájem na vzájemné propagaci svých aktivit týkajících se péče o kulturní 
dědictví a jeho prezentace. Naplňování memoranda bude předmětem každoročního setkání 
představitelů obou partnerů. Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a NPÚ (jehož návrh 
AMG předložila již v červenci 2019) bylo podepsáno dne 15. července 2020. Dokument je  
k dispozici na webu AMG. Informace byla zveřejněna také ve Věstníku AMG č. 4/2020.  
 S Českou centrálou cestovního ruchu uzavřela AMG dne 16. září 2020 Memorandum  
o vzájemné spolupráci spočívající zejména v oblasti prezentace muzeí a galerií jako atraktivních 
cílů turistů z domova i zahraničí. Kooperace má probíhat ve výměně zkušeností a poznatků, 
v předávání informací a vzájemné komunikaci k tématům týkajícím se propagace movitého 
kulturního dědictví a muzeí v ČR, v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem 
či dalších dokumentů ve sféře cestovního ruchu. Obě strany budou vzájemně popularizovat svoje 
aktivity týkající se témat jejich společného zájmu v oboru muzejnictví, jako např. Národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, kampaň Muzea a 20. století, portál Kudyznudy.cz, 
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apod. Domluvily se též na součinnosti při přípravě a realizaci společných projektů, např. výstav, 
veletrhů, školení, seminářů, konferencí a dalších marketingových či vzdělávacích aktivit.  
 Velký význam má pro AMG její členství v UZS ČR, díky kterému se vyjadřuje k aktuálně 
připravované legislativě. AMG se podílela na formulaci priorit sekce kultury UZS ČR pro rok 2020, 
kdy mezi ně navrhla zařadit přípravu strategických dokumentů MK ČR pro další období, neboť řadě 
z nich v roce 2020 skončila platnost. Prostřednictvím člena exekutivy PhDr. Zdeňka Kuchyňky byla 
AMG zastoupena na jednáních sekce kultury (17. února a 5. června 2020) i na Valné hromadě  
UZS ČR (9. června 2020). Hlavním tématem setkání se stala příprava zákona o kultuře, který chtějí 
členové unie iniciovat. K návrhu nového právního předpisu zaslala AMG své stanovisko. Jelikož byl 
do tezí zařazen status umělce, vznesli zástupci AMG připomínku, že v tom případě by měl být bod 
rozšířen o další osoby podílející se na kulturních aktivitách, neboť by se mělo jednat o zastřešující 
zákon pro celou oblast kultury. AMG se připojila k dopisu UZS ČR adresovanému za kulturní 
instituce ministryni financí JUDr. Aleně Schillerové, Ph.D. Dopis byl reakcí na jednání PT RHSD pro 
kulturní otázky, které se uskutečnilo dne 31. srpna 2020 a na němž ministr kultury PhDr. Lubomír 
Zaorálek představil požadavky svého rezortu na státní rozpočet v roce 2021. Společná výzva členů 
UZS ČR apelovala na záchranu kulturního sektoru, jelikož není možné, aby celkovou finanční zátěž 
kvůli koronavirové krizi nesly jen rozpočty ÚSC.  
 Kontakty měla AMG v roce 2020 i se zákonodárnými sbory. Předsedkyně AMG Mgr. Irena 
Chovančíková se dne 16. února 2020 zúčastnila jednání kulatého stolu z cyklu „Budoucnost kultury 
v ČR” na téma „1 % na umění ve veřejném prostoru”, které se konalo v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. Téhož dne se v Poslaneckém klubu České pirátské strany uskutečnilo jednání nad 
aktuálními tématy oboru muzejnictví v oblasti legislativy, a to zejména o přípravě nového 
muzejního zákona a o problematice účtování o sbírkách. Se členy rezortního týmu pro kulturu 
poslankyně Lenky Kozlové se setkali zástupci AMG a na základě setkání vypracovali souhrnný 
materiál, který byl předán představitelům tohoto politického uskupení. 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. Zástupci AMG byli dotázáni, 
jak může připravovaná digitální transformace zasáhnout oblast muzeí a galerií. 
 Komunikace s Asociací krajů ČR se především týkala přípravy Národního zahájení  
XVI. ročníku Festivalu muzejních nocí, které se mělo konat pod patronací Jihočeského kraje a pod 
záštitami hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora Statutárního města České 
Budějovice Ing. Jiřího Svobody v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 15. května 2020. 
Z důvodu pandemie koronaviru však bylo zrušeno. Ze stejných důvodů se nakonec nekonaly ani 
Pražská muzejní noc (10. října 2020) a Brněnská muzejní noc (14. listopadu 2020).  
 Pokračovala již dříve navázaná spolupráce mezi AMG se Svazem měst a obcí ČR při řešení 
aktuálních legislativních otázek v oblasti muzejnictví. Národní informační a poradenské středisko 
pro kulturu (NIPOS) bylo tradičním partnerem AMG na poli muzejní statistiky. Jako odborný garant 
oboru muzejnictví byla AMG v roce 2020 požádána o účast ve výběrových řízeních na obsazení 
pozic ředitelů a ředitelek muzeí a galerií, konkrétně v Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji, 
a také při řešení dalších aktuálních otázek. 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. AMG byla také zástupci MK ČR vyzvána k podání návrhů kandidátů na členy 
Rady Státního fondu kultury ČR pro volební období 2021–2023. 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 člen Exekutivy AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka.  
 Společnost AV MEDIA, a. s., nabídla AMG spolupráci na sérii online konferencí s názvem 
„Virtuální muzeum”. V roce 2020 se uskutečnilo celkem pět setkání. 
 Také zahraniční kontakty AMG byly v roce 2020 postiženy koronavirovou krizí. V pořadí již 
29. setkání českých, bavorských, hornorakouských a saských muzejních pracovníků, které se na 
téma „Angažovanost v muzeu. Perspektivy dobrovolnické činnosti” konalo ve dnech 13.–15. září 
2020 v Chamu, se za AMG měla zúčastnit I. místopředsedkyně PhDr. Jana Hutníková. Kvůli 
pandemickým omezením do Chamu přijet nemohla a její příspěvek s informacemi o existenci 
metodiky MK ČR, jež se problematikou dobrovolnictví podrobně zabývá, byl pouze přečten. Další 
příspěvky za českou stranu připravili: Mgr. Lucie Klusáčková z Technického muzea v Brně a Mgr. 
Josef Nejdl, ředitel Muzea Chodska v Domažlicích. Příspěvky Národního muzea a Muzea města Ústí 
nad Labem, p. o., zaměřené na podmínky dobrovolnické práce, odpadly. Z konference bude vydán 
v roce 2021 sborník příspěvků, který bude k dispozici i českým muzejníkům. 
 Z důvodu protiepidemických opatření se zástupce AMG neúčastnil 30. valného shromáždění 
Zväzu múzeí na Slovensku, konaného 15. července 2020 v Banské Bystrici. Jeho hlavním bodem 
byla volba nového předsednictva a předsedy, o níž informoval Věstník AMG č. 5/2020. Ve dnech 
16.–19. listopadu 2020 proběhl 28. ročník výročního zasedání mezinárodní sítě muzejních 
organizaci NEMO na téma „Museums making sense”, přičemž AMG sledovala jeho online průběh. 
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Faktografická část 
A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2020 
 AMG je dobrovolným nepolitickým spolkem muzeí, galerií, případně jiných právnických  
a fyzických osob, působících v muzejnictví. Byla založena dne 30. května 1990 dle zákona  
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, který přinesl změny do fungování občanských sdružení. Zákon o sdružování 
občanů byl zrušen. Změny v úpravě sdružovacího práva se dotkly i AMG, která se nově stala 
spolkem zapsaným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 487. Jménem AMG jedná 
předseda AMG jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce. Působnost AMG se vztahuje na 
území České republiky. Spolku bylo přiděleno IČ: 61383716. Sídlem AMG je Praha 1 – Nové Město, 
Jindřišská 901/5. Oficiální název AMG jako zapsaného spolku zní „Asociace muzeí a galerií České 
republiky, z. s.”, zkratka názvu je „AMG”. 
 AMG má ve svých stanovách kodifikovány tři druhy členství, a to členství řádné (pro 
sbírkotvorné instituce a jiné právnické osoby působící v muzejnictví), členství individuální a čestné 
(pro fyzické osoby, které byly nebo jsou činné v oboru či v příbuzných oblastech na území České 
republiky). Na počátku roku 2020 měla AMG 215 individuálních, 18 čestných a 308 řádných členů. 
V průběhu roku 2020 Senát AMG přijal na základě přihlášek 3 řádné a 9 individuálních členů;  
5 řádných a 3 individuální členové z AMG vystoupili (z toho jeden řádný člen zanikl). K 31. prosinci 
2020 bylo tedy v AMG registrováno 221 individuálních, 18 čestných a 306 řádných členů. 

 
Druh zřizovatele Členská muzea AMG 

Ministerstvo kultury 20 
Kraj 83 

Město nebo obec 126 
Jiné ministerstvo 6 
Památkový ústav 1 

Podnikatelský subjekt 17 
Nevládní nezisková organizace 35 

Soukromá osoba 6 
Církev či náboženská společnost 5 

Vysoká škola 5 
Jiný zřizovatel 2 

Celkem 306 
 

B. Stav, změny a obsazení orgánů AMG v roce 2020 
Exekutiva AMG 
Předsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně) 
I. místopředsedkyně AMG: PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově) 
II. místopředseda AMG: Ing. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní 
srub K-S 14 „U cihelny" Králíky a Památník obětem internace Králíky) 
Členové Exekutivy AMG: PhDr. Pavel Ciprian (Muzeum města Brna); PhDr. Sylva Dvořáčková 
(Muzeum Novojičínska, Národní muzeum v přírodě – od 1. 11. 2020); PhDr. Zdeněk Kuchyňka 
(Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně); Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum  
v Táboře) 
Členové Exekutivy s hlasem poradním: PhDr. Radka Křížková Červená (Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, předsedkyně Revizní komise AMG), Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná 
ředitelka AMG) 
 
Zasedání v roce 2020:  
Exekutiva AMG se za rok 2020 sešla celkem osmkrát: 15. 1., 19. 2., 11. 3., 4. 6., 15.–16. 7., 3. 9., 
21. 10. a 1. 12. 
 
Členové Exekutivy AMG navštěvovali Krajské sekce AMG a setkávali se s jejich předsedy a členy. 
Zúčastnili se také plenárních zasedání a seminářů některých Komisí AMG. Pro potřeby přímého 
kontaktu si po XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem Exekutiva AMG rozdělila jednotlivé Krajské sekce 
AMG a sféry kompetencí v rámci AMG:  
Mgr. Irena Chovančíková – Koncepční činnost AMG (společně s PhDr. Janou Hutníkovou), vnitřní 
chod AMG (společně s PhDr. Sylvou Dvořáčkovou a PhDr. Radkou Křížkovou Červenou), Národní 
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soutěž muzeí Gloria musaealis (ředitelka soutěže); Krajská sekce hl. m. Prahy AMG, Zlínská 
krajská sekce AMG. 
PhDr. Jana Hutníková – Oblast muzeologie a vzdělávání, Věstník AMG (předsedkyně redakční 
rady), koncepční činnost AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou); Plzeňská krajská sekce 
AMG, Karlovarská krajská sekce AMG. 
Ing. Richard M. Sicha – Digitalizace a evidence muzejních sbírek, registrace a akreditace 
muzeí/galerií v ČR (společně s PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou), GDPR a implementace zbraňové 
legislativy EU, zástupce AMG v Radě kvality ČR; Ústecká krajská sekce AMG, Královéhradecká 
krajská sekce AMG. 
PhDr. Pavel Ciprian – Vnější vztahy AMG (NEMO), zástupce AMG v České komisi pro UNESCO, 
komunikace s Radou galerií ČR; Pardubická krajská sekce AMG, Jihomoravská krajská sekce AMG.  
PhDr. Sylva Dvořáčková – Vnitřní chod AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou), vnější 
vztahy AMG (společně s Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.), komunikace s muzejními svazy v Polsku  
a Maďarsku; Moravskoslezská krajská sekce AMG, Olomoucká krajská sekce AMG. 
PhDr. Zdeněk Kuchyňka – Legislativa, registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR (společně  
s Ing. Richardem M. Sichou), zástupce AMG v UZS ČR, komunikace s Asociací krajů ČR a Svazem 
měst a obcí ČR; Středočeská krajská sekce AMG, Liberecká krajská sekce AMG. 
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. – Vnější vztahy AMG (společně s PhDr. Sylvou Dvořáčkovou), 
komunikace s muzejními svazy v Sasku, Bavorsku a Horním Rakousku; Jihočeská krajská sekce 
AMG, Krajská sekce Vysočina AMG. 
PhDr. Radka Křížková Červená – Předsedkyně Revizní komise AMG, vnitřní chod AMG (společně 
s Mgr. Irenou Chovančíkovou a PhDr. Sylvou Dvořáčkovou). 
Anna Komárková, BBus (Hons) – Muzejní statistika (společně s PhDr. Františkem Šebkem), 
Český komitét Modrého štítu. 
 

Senát AMG 
Dle Stanov AMG jsou členy senátu s hlasem rozhodovacím členové Exekutivy AMG, předsedové 
Krajských sekcí AMG, Komisí AMG a představitelé institucí zařazených do 1. kategorie členských 
příspěvků dle § 12 odst. 7 Stanov AMG. Tito řádní členové jsou v Senátu AMG zastoupeni 
statutárním orgánem nebo jím zplnomocněným zástupcem. Členství v Senátu AMG je u členů 
Exekutivy AMG, předsedů Krajských sekcí AMG a předsedů Komisí AMG nezastupitelné. Členy 
Senátu AMG s hlasem poradním jsou předsedové oborových a regionálních Kolegií AMG, členové 
Revizní komise AMG, předsedové pracovních skupin AMG a výkonný ředitel AMG. Jednání Senátu 
AMG jsou otevřena všem členům AMG. Zasedání Senátu AMG se mohou účastnit také hosté, resp. 
ti jsou na jednání zváni dle potřeby nebo na základě vlastní žádosti, aby zde mohli představit 
témata či projekty, jimiž se aktuálně zabývají a kde je také možné zapojení členů AMG. Jedná se  
o zástupce Českého výboru ICOM, z. s., Rady galerií ČR, Ministerstva kultury, příp. dalších institucí. 
 
Zasedání v roce 2020:  
Senát AMG zasedal v průběhu roku 2020 celkem třikrát: 3. 3., 18. 6., 17.9. 
 

Krajské sekce AMG 
Krajská sekce hlavního města Prahy 
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová (Muzeum hlavního města Prahy), datum volby: 25. 2. 
2019 
Počet členů sekce: 32 řádných členů (institucí), 103 individuálních členů, 3 čestní členové 
Zasedání v roce 2020: 
16. 6. 2020, Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – Diskuze ohledně současné 
situace pražských muzeí v souvislosti s pandemií covid-19, Pražská muzejní noc, různé. 
 
Středočeská krajská sekce 
Předseda sekce: Mgr. David Hroch (Městské muzeum Sedlčany), datum volby: 12. 3. 2019 
Počet členů sekce: 44 řádných členů (institucí), 21 individuálních členů, 2 čestní členové 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Jihočeská krajská sekce 
Předseda sekce: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Husitské muzeum v Táboře, datum volby: 14. 1. 2019 
Počet členů sekce: 23 řádných členů (institucí), 6 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
1. 10. 2020, Tábor, Husitské muzeum v Táboře – Aktuální informace o činnosti Exekutivy  
a Senátu AMG, informace o dopadu protiepidemických opatření v členských institucích, diskuze  
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k problematice muzejní legislativy (pokračování přípravy nového zákona o muzeích, aktuální 
potřeby standardů v souvislosti s vývojem evidenčního prostředí ELVIS). Jednání sekce bylo 
přístupno také online s dálkovou účastí 2 členů. 
 
Plzeňská krajská sekce 
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová (Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh), 
datum volby: 25. 2. 2019 
Počet členů sekce: 17 řádných členů (institucí), 5 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Karlovarská krajská sekce 
Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš (Městské muzeum Mariánské Lázně), datum volby: 28. 2. 
2019 
Počet členů sekce: 7 řádných členů (institucí), 2 individuální členové 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Ústecká krajská sekce 
Předseda sekce: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, datum volby: 27. 2. 2019 
Počet členů sekce: 15 řádných členů (institucí), 6 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. Komunikace však probíhala i nadále. 
Další činnost orgánu AMG: 
Pod vedením Muzea města Ústí nad Labem na české straně byl připravován Mezinárodní den muzeí  
v Euroregionu Elbe-Labe, jehož cílem byla propagace a zpřístupnění muzejních institucí dne 17. 
května 2020 zdarma návštěvníkům z obou stran hranice. V rámci projektu byla aktualizována 
databáze muzeí a pracovalo se na vytvoření společného webu. Z důvodu protiepidemických 
opatření byla akce přesunuta do roku 2021. 
 
Liberecká krajská sekce 
Předseda sekce: Mgr. Jiří Křížek (Severočeské muzeum v Liberci), datum volby: 27. 2. 2019 
Počet členů sekce: 14 řádných členů (institucí), 6 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. Komunikace však probíhala i nadále.  
 
Královéhradecká krajská sekce 
Předseda sekce: PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerie v Jičíně), datum volby: 17. 12. 
2018 
Počet členů sekce: 24 řádných členů (institucí), 7 individuálních členů, 2 čestní členové 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Pardubická krajská sekce 
Předseda sekce: Ing. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotní srub K-S 
14 „U cihelny” Králíky), datum volby: 25. 3. 2019 
Počet členů sekce: 27 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 3 čestní členové 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. Komunikace však probíhala i nadále. Předseda 
informoval členy prostřednictvím e-mailů o aktuálním dění v AMG, byly řešeny některé otázky 
omezení v jednotlivých institucích a byla zasílána opatření vlády vztahující se k muzeím a galeriím. 
Bylo udržováno také spojení s Královéhradeckou krajskou sekcí AMG. 
 
Krajská sekce Vysočina 
Předseda sekce: Ing. Jaroslav Martínek (Muzeum Vysočiny Třebíč), datum volby: 6. 2. 2019 
Počet členů sekce: 23 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 1 čestný člen 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. Zástupcům sekce se podařilo vyjednat zahájení 
řešení existenčního problému Městského muzea v Chotěboři se zřizovatelem (budova, stavební 
projekt, stěhování sbírek, projekt nových expozic). 
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Jihomoravská krajská sekce 
Předseda sekce: Mgr. Petr Kubín (Regionální muzeum v Mikulově), datum volby: 26. 3. 2019 
Počet členů sekce: 27 řádných členů (institucí), 26 individuálních členů, 4 čestní členi 
Zasedání v roce 2020: 
12. 3. 2020, Brno, Muzeum romské kultury – Informace o připravovaných legislativních 
změnách a konferencích, zpráva o projektu ELVIS, spolupráce AMG s NPÚ (memorandum), Národní 
soutěž muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí. 
 
Olomoucká krajská sekce 
Předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová (Vlastivědné muzeum v Šumperku), datum volby: 
14. 2. 2019 
Počet členů sekce: 11 řádných členů (institucí), 5 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. Komunikace však probíhala i nadále. 
Předsedkyně informovala členy prostřednictvím e-mailů o aktuálním dění v AMG, byly řešeny 
výstupy zprávy z kontroly NKÚ, dohody na home office v době karantény, problematika 
inventarizace nově nabytých sbírkových předmětů. Veškeré dokumenty AMG byly rozesílány 
členům sekce, byly vyplněny i některé dotazníky týkající se dopadů pandemie na provoz muzeí  
a galerií. 
 
Zlínská krajská sekce 
Předseda sekce: Ing. Tomáš Vitásek (Muzeum regionu Valašsko), datum volby: 7. 3. 2019  
Členové výboru sekce: Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (Muzeum J. A. Komenského v Uherském 
Brodě), Ing. Jindřich Ondruš (Národní muzeum v přírodě), Mgr. Pavel Hrubec, MBA (Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně), datum volby: 7. 3. 2019 
Počet členů sekce: 17 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 2 čestní členové 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Moravskoslezská krajská sekce 
Předsedkyně sekce: Ing. Jitka Koščáková (Muzeum v Bruntále), datum volby: 21. 2. 2019 
Počet členů sekce: 19 řádných členů (institucí), 15 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů sekce se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 

Komise AMG 
Komise archeologická 
Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (individuální člen AMG), datum volby: 21. 4. 2017 
Členové výboru komise: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou), doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Mgr. 
Martin Kuča (Městské muzeum v Moravském Krumlově), Mgr. Dana Menoušková (Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti), Mgr. Milan Metlička (Západočeské muzeum v Plzni), doc. PhDr. 
Martin Oliva, DrSc. (Moravské zemské muzeum), Mgr. Jiří Orna (Západočeské muzeum v Plzni), 
PhDr. Petr Zavřel (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Mgr. David Zimola (Muzeum 
Vysočiny Jihlava), datum volby: 21. 4. 2017 
Počet členů komise: 44 institucí (63 zástupců), 2 individuální členové 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů komise se v roce 2020 neuskutečnilo. Komunikace však probíhala i nadále. XLVIII. 
seminář s názvem „Archeologie a archeologická památková péče VHÚ Praha“ byl přesunut na rok 
2021. 
 
Komise botanická 
Předseda komise: Mgr. Lukáš Krinke (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), datum volby: 21. 
5. 2019 
Členové výboru: RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum), Mgr. Jiří Juřička (Muzeum 
Vysočiny Jihlava), datum volby: 21. 5. 2019 
Počet členů komise: 34 institucí (50 zástupců), 2 individuální členové, 1 čestný člen 
Zasedání v roce 2020: 
10. 11. 2020 (online) – Zvolení návrhové komise, schválení programu, informace o stavu členské 
základny a o hospodaření komise v letech 2019–2020, zprávy ze Senátu AMG. Plenární zasedání 
pověřilo RNDr. Svatavu Kubešovou a RNDr. Jiřího Brabce organizací podzimního semináře v Brně. 
Byl upřesněn plán jarních setkání členů komise na léta 2021–2023 (2021 – Velká Fatra, Slovensko, 
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garant Prírodovedná komisia ZMS; 2022 – Plzeňsko, garant Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., 
Západočeské muzeum v Plzni; 2023 – Brněnsko, garant Moravské zemské muzeum), k němuž 
proběhla diskuze a následně došlo k jeho schválení. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
10. 11. 2020, Brno, Moravské zemské muzeum (online) – Místo tradičních dvou seminářů se 
kvůli pandemii koronaviru uskutečnilo pouze jedno setkání, navíc v online formě. Součástí 
podzimního semináře byla přednáška Ing. Jiřího Danihelky, Ph.D., z Masarykovy univerzity na téma 
určování rodů Persicaria (rdesno) a Reynoutria (křídlatka) v ČR a dále příspěvky členů komise: 
RNDr. Jana Tkáčiková z Muzea Beskyd Frýdek-Místek se věnovala mechu pérovci hřebenitému 
(Ptilium crista-castrensis); RNDr. Karel Sutorý, CSc., z Moravského zemského muzea prezentoval 
několik neobvyklých nálezů rostlin z okolí Brna; Ing. Zdenka Rozbrojová z Ostravského muzea 
představila projekt „Děkuji za park“ a o přírodní rezervaci Vidnavské mokřiny pojednával příspěvek 
Mgr. Vojtěcha Tarašky z Vlastivědného muzea Jesenicka. Druhé vystoupení Ing. Jiřího Danihelky, 
Ph.D., se týkalo světových databází herbářových položek a dalších botanických údajů. Historicky 
prvního online semináře muzejních botaniků se zúčastnilo 29 členů či příznivců komise. 
 
Komise etnografická 
Předseda komise: Mgr. Michal Chmelenský (Západočeské muzeum v Plzni), datum volby: 1. 10. 
2018 
Členové výboru komise: PhDr. Ivana Kubečková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
místopředsedkyně), Mgr. Marta Kondrová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), Mgr. Veronika 
Hrbáčková (Vlastivědné muzeum v Olomouci), PhDr. Romana Habartová (individuální členka AMG), 
datum volby: 1. 10. 2018 
Počet členů komise: 58 institucí (107 zástupců), 12 individuálních členů, 4 čestní členové 
Zasedání v roce 2020: 
17. 2. 2020 (online) – Změny členské základny komise. 
2. 10. 2020, Praha, Knihkupectví Academia – Změny členské základny komise, plán činnosti 
komise na rok 2021, podzimní seminář v Hodoníně, ediční plán projektu Názvosloví etnografických 
sbírek. 
9. 11. 2020 (online) – Změny členské základny komise. 
Zasedání pracovních skupin orgánu AMG: 
Z důvodu nepříznivé epidemické situace bylo v roce 2020 plánované setkávání pracovní skupiny 
„Názvosloví etnografických sbírek – Lidový oděv” bez náhrady zrušeno. 
Ediční činnost orgánu AMG: 
KLÍMOVÁ, Jarmila. Názvosloví etnografických sbírek II. Školství. Praha : Asociace muzeí  
a galerií České republiky, z. s. / Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě / Přerov : 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, 2020. 56 s. ISBN 978-80-86611-86-0 
(Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.) / ISBN 978-80-87190-59-3 (Muzeum Komenského 
v Přerově, příspěvková organizace). 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
Z důvodu nepříznivé epidemické situace byl výbor komise nucen zrušit bez náhrady dva plánované 
semináře (Jarní seminář EK AMG, Vysoké Mýto, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, ve dnech 
7.–8. 4. 2020; Podzimní seminář EK AMG, Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně, ve dnech 
13.–15. 10. 2020).  
 
Komise geologická 
Předsedkyně komise: RNDr. Blanka Šreinová (Národní muzeum, individuální členka AMG), datum 
volby: 10. 9. 2018 
Členové výboru komise: Mgr. Jakub Halaš (Muzeum Říčany, I. místopředseda), RNDr. Stanislav 
Houzar, Ph.D. (Moravské zemské muzeum, II. místopředseda), datum volby: 10. 9. 2018 
Počet členů komise: 29 institucí (43 zástupců), 9 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů komise se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Komise knihovnická 
Předsedkyně komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka), datum volby: 
3. 9. 2019 
Členové výboru komise: Mgr. Alena Petruželková (Památník národního písemnictví, místopřed-
sedkyně), Mgr. Iveta Mátlová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, tajemnice), Mgr. Hana 
Bartošová (Muzeum umění Olomouc, individuální členka AMG), Bc. Šárka Bláhová 
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Mgr. Jiří David (Muzeum Brněnska), Eva Entlerová, BBus 
(Hons) (České muzeum stříbra), Mgr. Barbora Horáková (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, do 
31. 8. 2020), Mgr. Martina Horáková (Národní galerie v Praze), Mgr. Alžběta Kulíšková (Muzeum 
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Českého ráje v Turnově), Ing. Diana Kvapilová (Oblastní muzeum a galerie v Mostě, individuální 
členka AMG), Mgr. Helena Macurová (Muzeum Těšínska), PhDr. Judita Matějová (Moravská galerie 
v Brně), Mgr. Ivana Nývltová (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), Mgr. Štěpán Karel 
Odstrčil (Městské muzeum Františkovy Lázně / Památník národního písemnictví), Mgr. Petr Souček 
(Národní technické muzeum), Mgr. Helena Stejskalová (Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích), Hana Tupá (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici), Jana Válková 
(Horácká galerie v Novém Městě na Moravě), Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. (Moravské zemské 
muzeum), datum volby: 3. 9. 2019 
Počet členů komise: 75 institucí (114 zástupců), 18 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
27. 1. 2020, Praha, Národní technické muzeum – Příprava 44. semináře v Táboře, aktualizace 
Doporučení pro konání semináře KK AMG, příspěvek pro měsíčník Čtenář č. 4/2020 o knihovnách 
muzeí a galerií. 
1. 6. 2020 (online) – Pandemie a její důsledky pro činnost knihoven muzeí a galerií, online 
aktivity (katalogy, výstavy, digitální knihovny, aktivity knihoven, nová záložka na webu AMG), 
home office (technické zajištění, náplň práce, vykazování). Příprava 44. semináře v Táboře, 
příspěvky do Věstníku AMG a časopisu Čtenář. 
25. 6. 2020 (online) – Příprava 44. semináře v Táboře v online formě. 
14. 9. 2020, Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Příprava 44. semináře v Táboře 
v online formě, příprava propagační publikace o knihovnách muzeí a galerií, žádost o příspěvek na 
45. seminář komise v roce 2021.  
6. 11. 2020 (online) – Hodnocení 44. semináře v Táboře v online formě, příprava 45. semináře 
knihovníků muzeí a galerií v Táboře v roce 2021. 
Ediční činnost orgánu AMG: 
BĚHALOVÁ, Štěpánka. Do muzejní knihovny bez roušky a kdykoliv?! Novum, 29, 2020, č. 12,  
s. 1–2. 
BĚHALOVÁ, Štěpánka. Knihovny a knihovníci muzeí a galerií České republiky. Čtenář, 72, 2020,  
č. 4, s. 123–124. 
BĚHALOVÁ, Štěpánka. Muzejní knihovny v době koronaviru. Věstník AMG, 2020, č. 4, s. 10–11. 
BĚHALOVÁ, Štěpánka. Seminář knihovníků v Opavě. Věstník AMG, 2020, č. 1, s. 28. 
BĚHALOVÁ, Štěpánka – VLASÁKOVÁ, Monika. 44. seminář knihovníků a muzeí a galerií. Věstník 
AMG, 2020, č. 6, s. 25–26. 
PERUŽELKOVÁ, Alena. Mezi dvěma světy – budoucnost muzejních knihoven. Čtenář, 72, 2020,  
č. 4, s. 131. 
SEKERA, Martin. Knihovna Národního muzea poklepem a poslechem. Čtenář, 72, 2020, č. 4,  
s. 125–129. 
ŠÍPEK, R. „Tato kniha náleží...” (o databázi Provenio). Čtenář, 72, 2020, č. 4, s. 130. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
22. 9. 2020, Tábor, Husitské muzeum v Táboře (online) – 44. seminář knihovníků muzeí  
a galerií (102 účastníků). Program konference byl rozdělen do 2 bloků. Dopolední se věnoval online 
aktivitám knihoven. Ředitel NK ČR PhDr. Vít Richter představil díla nedostupná na trhu; ředitel KNM 
Mgr. Martin Sekera, Ph.D., prezentoval virtuální prohlídky výstavami; Mgr. Monika Vlasáková  
z Husitského muzea v Táboře představila videonávod k použití digitální knihovny Kramerius; PhDr. 
Judita Matějová z Moravské galerie v Brně seznámila s aktivitami knihovny na sociálních sítích; 
PhDr. Richard Šípek, Ph.D., a Mgr. Monika Veverková z KNM upozornili na možnosti práce  
v databázi PROVENIO. Odpolední blok byl věnován knihovním programům. Diskuzi nad možnostmi 
jejich koordinace s muzejními systémy v případě zpracování sbírkových fondů knihoven vedli Mgr. 
Alena Petruželková a David Cigánek. Mgr. Iveta Mátlová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
představila společné projekty knihoven muzeí a galerií ve Zlínském, Jihomoravském a Pardubickém 
kraji a v Kraji Vysočina. Konference se zúčastnili kromě členů KK AMG i zástupci knihovnických 
svazů, ÚKR ČR, a také kolegové ze Slovenska a Polska (celkem 56 připojení). Bylo připraveno  
společné sledování v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v Praze). Záznam z online setkání je 
vystaven na Youtube (odkaz je k dispozici na webu KK AMG). Tradiční seminář komise byl přesunut 
na rok 2021. 
Další činnost orgánu AMG:  
Předsedkyně KK AMG je členkou Ústřední knihovnické rady ČR, v jejímž rámci byla schválena 
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2020–2027. Komise spolupracovala s knihovnickými 
spolky v rámci Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti. 
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka) a Mgr. Alena Petruželková (Památník 
národního písemnictví) jsou členkami pracovní skupiny Koncepce trvalého uchování tradičních 
knihovních dokumentů. 
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Komise konzervátorů-restaurátorů 
Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně), datum volby: 20. 9. 2017 
Členové výboru komise: Ing. Dušan Perlík (Národní galerie v Praze, místopředseda), Ing. Alena 
Selucká (Technické muzeum v Brně, tajemnice), doc. Petr Kuthan (individuální člen AMG), doc. Dr. 
Ing. Michal Ďurovič (VŠCHT), datum volby: 20. 9. 2017 
Revizní komise: Ing. Jan Josef (individuální člen AMG), Aranka Součková-Daňková (Polabské 
muzeum v Poděbradech), Alena Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), datum volby:  
20. 9. 2017 
Krajské sekce: Jihočeská – Petr Náděje (Prácheňské muzeum v Písku), Jihomoravská – Alena 
Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), Karlovarská – Dušan Vančura (Muzeum Cheb), 
Vysočina – Mgr. Jaroslav Bašta (Muzeum Vysočiny Třebíč), Ústecká a Liberecká – David Lejsek 
(Severočeské muzeum v Liberci), Moravskoslezská a Olomoucká – Mgr. Markéta Šimčíková 
(Národní muzeum v přírodě), Pardubická a Královéhradecká – Mgr. Dana Modráčková (Univerzita 
Pardubice – Fakulta restaurování v Litomyšli; čestná členka AMG), Hl. m. Praha – Ing. Jindřiška 
Drozenová (Muzeum hl. m. Prahy), Plzeňská – Bc. Eva Podzemná (Západočeské muzeum v Plzni), 
Středočeská – Aranka Součková Daňková (Polabské muzeum v Poděbradech), Zlínská – Ondřej 
Mour, DiS. (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), datum volby: 20. 9. 2017 
Pracovní skupiny: Kovy – Ing. Dušan Perlík (Národní galerie v Praze), Sklo – Aranka Součková 
Daňková (Polabské muzeum v Poděbradech), Textil – Ing. Jindřiška Drozenová (Muzeum hl. m. 
Prahy), Plasty – PhDr. Petra Vávrová (Národní knihovna ČR) 
Počet členů komise: 72 institucí (246 zástupců), 28 individuálních členů, 2 čestní členové 
Zasedání v roce 2020: 
11. 2. 2020, Brno, Technické muzeum v Brně – Informace o dění v AMG, příprava nové 
muzejní legislativy, rekapitulace dění z ČV ICOM (nová definice muzea), rekapitulace činnosti 
komise v roce 2019 (vypracovaný materiál „Strategie konzervace sbírek“), používání dusíku jako 
biocidu. 
8. 9. 2020, Brno, Technické muzeum v Brně – Informace o dění v AMG, zhodnocení opatření 
na ochranu sbírek během pandemie, příprava na plenární zasedání, volby výboru a revizní komise 
(přesunuto na rok 2021 spolu s plánovanou konferencí ve Vlastivědném muzeu dr. Hostaše  
v Klatovech), časopis FKR, přijímání nových členů, agenda komise a webové stránky, informace  
o zrušení plánovaného zasedání E.C.C.O v Galway i Evropského dne konzervování-restaurování  
v říjnu 2020. 
Zasedání pracovních skupin orgánu AMG: 
Setkání jednotlivých pracovních skupin a krajských sekcí probíhala během celého roku. 
Ediční činnost orgánu AMG: 
Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno : Technické muzeum v Brně, 2020. ISBN 978-80-
87896-81-5, ISSN 1805-0050, ISSN (Online) 2571-4384. Odborné recenzované periodikum 
vydávané MCK TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Časopis indexován  
v databázích EBSCO a AATA online. 
Textil v muzeu. Brno : Technické muzeum v Brně, 2020. ISBN 978-80-87896-86-0, ISSN 1804-
1752. Odborné recenzované periodikum vydávané TMB ve spolupráci s Komisemi AMG. 
Další činnost orgánu AMG: 
Příprava publikace „Sklo z archeologických výzkumů”; editorský kolektiv a redakční pracovníci: 
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (NPÚ – ÚOP Praha), PhDr. Eva Černá (Ústav archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.), Aranka Součková Daňková (Polabské muzeum  
v Poděbradech, vedoucí pracovní skupiny Sklo), Ing. Alena Selucká (MCK TMB), Mgr. Pavla 
Stöhrová (Technické muzeum v Brně). 
 
Komise muzeologická 
Předseda komise: doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (individuální člen AMG), datum volby: 27. 5. 2019 
Členové výboru komise: Mgr. Václav Rutar (Národní technické muzeum, I. místopředseda),  
Mgr. Žaneta Marešová (individuální členka AMG, II. místopředsedkyně), Mgr. Lenka Šimo 
(individuální členka AMG), Mgr. Josef Večeřa (Technické muzeum v Brně), datum volby:  
27. 5. 2019 
Počet členů komise: 18 institucí (28 zástupců), 9 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů komise se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Komise muzejních historiků 
Předseda komise: PhDr. Luděk Beneš (čestný člen AMG), datum volby: 4. 10. 2018; nový 
předseda: Mgr. Zdeněk Duda (Prácheňské muzeum v Písku), datum volby: 14. 1. 2021 
Členové výboru komise: Mgr. Petr Šťovíček (Husitské muzeum v Táboře, místopředseda), Mgr. Petr 
Chlebec (Centrum kultury a vzdělávání Blatná – Městské muzeum Blatná, tajemník), Mgr. Kristýna 
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Pinkrová (Muzeum Chodska v Domažlicích), PhDr. Luděk Beneš (čestný člen AMG); datum volby 
výboru: 14. 1. 2021 
Počet členů komise: 32 institucí (42 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen 
Zasedání v roce 2020:  
23. 9. 2020 (online) – Aktualizace členské základny, přijímání nových členů a příprava voleb 
nového výboru komise. 
3. 10. 2020 (online) – Aktualizace členské základny, přijímání nových členů a příprava voleb 
nového výboru komise. 
Zasedání v roce 2020: 
24. 9. 2020, Blatná, Městské muzeum Blatná (online) – Zhodnocení organizace, obsahu  
a průběhu semináře, debata nad stavem členské základny, výměna informací a příprava plánu 
činnosti komise v roce 2021. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
23.–24. 9. 2020, Blatná, Městské muzeum Blatná (online) – Odborný seminář s názvem 
„Prezentace dějin v malých muzeích”. Cílem setkání bylo diskutovat nad současnou podobou 
historických expozic i aktuálními trendy. Tematizována byla zejména problematika komunikace. 
Seminář probíhal v hybridní podobě (částečně přímo v Blatné a částečně v online verzi). Výstupy 
budou publikovány v roce 2021, průběh konference je dostupný online. 
 
Komise numismatiků 
Předseda komise: PhDr. Luboš Polanský (Národní muzeum, individuální člen AMG), datum volby: 
11. 10. 2012 
Členové výboru komise: PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Národní muzeum, individuální člen AMG, 
tajemník), PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D. (Národní muzeum, individuální člen AMG, místopředseda, 
*9. 9. 1964 – †6. 6. 2020), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové), PhDr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum volby: 11. 10. 
2012 
Počet členů komise: 11 institucí (13 zástupců), 5 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů komise se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Komise pro bezpečnost v muzeích 
Předseda komise: Ing. Martin Mrázek, Ph.D. (Technické muzeum v Brně), datum volby: 21. 12. 
2018 
Členové výboru komise: Ing. Pavel Jirásek (individuální člen AMG), Ondřej Kulík 
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Mg. Michal Kučera, Ph.D. (Moravská galerie v Brně), Mgr. 
Antonín Šimčík (Národní zemědělské muzeum, Slezská univerzita v Opavě), datum volby: 21. 12. 
2018 
Počet členů komise: 13 institucí (13 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen 
Zasedání v roce 2020:  
Setkání členů komise se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 
Předsedkyně komise: Mgr. et Bc. Jitka Pešková (individuální členka AMG), datum volby: 27. 6. 
2016; nová předsedkyně komise: Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (Oddělení muzeologie ÚAM FF MU), 
datum volby: 3. 6. 2019 
Členové výboru komise: Mgr. Tomáš Drobný (Moravské zemské muzeum – Metodické centrum 
muzejní pedagogiky, místopředseda), Mgr. Monika Mikulášková (Muzeum Brněnska), Mgr. Jitka 
Pešková (individuální členka AMG), Mgr. Michaela Zálešáková (Masarykovo muzeum v Hodoníně), 
datum volby: 3. 6. 2019 
Pracovní skupiny: Muzeum škole / Škola muzeu – Mgr. Jitka Králová (Regionální muzeum Mělník), 
Mgr. Iva Vachková, Ph.D. (Muzeum hl. m. Prahy) 
Počet členů komise: 49 institucí (80 zástupců), 9 individuálních členů 
Zasedání v roce 2020: 
5. 6. 2020, Brno, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity – Příprava konference, různé. 
11. 8. 2020, Šlapanice, Městská knihovna Šlapanice – Příprava konference, různé. 
16. 12. 2020, Korespondenční plenární zasedání komise – Zpráva o činnosti komise za rok 
2019, různé. 
Zasedání pracovních skupin orgánu AMG: 
21. 9. 2020, Praha, Muzeum hl. m. Prahy – „Muzeum jako místo živé paměti”. Zamyšlení nad 
možnostmi muzeí naplňovat roli fungujícího místa edukačního prostředí; praktické semináře  
(I. „Pátrání v muzeu” – představení pracovních listů jako didaktické inspirace výuky dějepisu na 
místě paměti. Nácvik práce se školním historickým pramenem v prostředí muzea; II. „Propojování 
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cílů muzea a školního vzdělávání v praktických příkladech”. Diskuze, formulace cílů srozumitelných 
pro učitele i muzejní pedagogy; III. „Specifika edukace v přírodovědné expozici malého muzea”). 
Ediční činnost orgánu AMG: 
DROBNÝ, Tomáš. Podpora muzeí a vzdělávání v kultuře. Věstník AMG, 2020, č. 1, s. 22–23. 
DROBNÝ, Tomáš. Příležitost pro muzejní edukátory. Věstník AMG, 2020, č. 3, s. 24–25. 
KRÁLOVÁ, Jitka – VACHKOVÁ, Iva. Muzeum škole / Škola muzeu pokračuje. Věstník AMG, 2020,  
č. 6, s. 28. 
MIKULÁŠKOVÁ, Monika. Aktuální trendy virtuálně. Věstník AMG, 2020, č. 6, s. 27–28. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
12. 10. 2020, Brno, Muzeum Brněnska – Vila Löw-Beer (online) – Konference s názvem 
„Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci IV.” na téma „Oborové didaktiky v muzeu” 
proběhla poprvé jako virtuální konference. Byla vysílána z Vily Löw-Beer za účasti českých  
a slovenských muzejníků (cca 100 sledujících; online přenos a později záznam si posléze pustilo 
téměř 900 uživatelů). Záštitu akci poskytla Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. 
Další činnost orgánu AMG: 
23.–24. 9. 2020, Blatná, Městské muzeum Blatná (online) – seminář Komise muzejních 
historiků AMG na téma „Prezentace dějin v malých muzeích”, členové Komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku AMG vystoupili s příspěvkem v bloku „Teoretická stránka dějin v muzeu”  
a formou realizace workshopu k evaluačním přístupům a metodám v muzeu. 
 
Komise regionální historie Moravy a Slezska 
Předseda komise: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum volby: 9. 10. 2019 
Členové výboru komise: PhDr. Blanka Rašticová (čestná členka AMG, místopředsedkyně), PhDr. 
Miroslava Kvášová (Muzeum Vysočiny Pelhřimov), Mgr. Lubor Maloň (Muzeum Komenského  
v Přerově), Mgr. Markéta Mercová, Dr. (Muzeum Kroměřížska). Mgr. Ilona Pavelková (Muzeum 
Těšínska), PhDr. Naděžda Urbánková (Technické muzeum v Brně), datum volby: 9. 10. 2019 
Počet členů komise: 47 institucí (101 zástupců), 3 individuální členové, 1 čestný člen 
Zasedání v roce 2020: 
3. 12. 2020, Brno, Moravské zemské muzeum (online) – Projednání přihlášek nových členů, 
příprava jarního a podzimního semináře v roce 2021, různé. 
Konferenční činnost orgánu AMG: 
3. 12. 2020, Brno, Moravské zemské muzeum (online) – Seminář byl rozdělen do dvou bloků:  
I. Judaika a II. Problematika názvosloví historických sbírek; příspěvky přednesli PhDr. Lenka Uličná, 
Ph.D., z Židovského muzea v Praze na téma „Judaika v českých a moravských regionálních muzeích”  
a Mgr. Milan Jančo z Židovského muzea v Praze na téma „ Sbírka textilu ŽMP”. V rámci semináře 
proběhl i workshop zaměřený na aktuální problémy muzejních historiků a pracovníků malých muzeí. 
 
Komise zoologů 
Předseda komise: RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Prácheňské muzeum v Písku), datum volby: 
19. 9. 2018 
Členové výboru komise: Mgr. Pavlína Peřinková (Muzeum Vysočiny Třebíč), Pavel Bezděčka 
(Muzeum Vysočiny Jihlava), datum volby: 19. 9. 2018 
Počet členů komise: 33 institucí (57 zástupců) 
Zasedání v roce 2020:  
9. 9. 2020, Batelov, Turistická chata Čeřínek / Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava – Zprávy 
o dění v AMG, projednání přihlášek nových členů komise, plán činnosti na rok 2021 a výhled na rok 
2022, informace o výzkumných expedicích.  
Konferenční činnost orgánu AMG: 
9.–11. 9. 2020, Batelov, Turistická chata Čeřínek / Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava –
Společný seminář členů komise a zoologů Státní ochrany přírody v Přírodním parku Čeřínek; 
plenární zasedání komise, 16 odborných referátů, prohlídka a beseda v expozicích a pobočkách 
Muzea Vysočiny Jihlava, exkurze v evropsky významných lokalitách a chráněných územích (NPP, 
PR a PP) Jihlavska a v Přírodním parku Čeřínek. 
 
Komise dějin umění 
Komise byla rozhodnutím XII. Sněmu AMG pro její dlouhodobou nečinnost zrušena. 
 
Komise pro lidové stavitelství 
Komise byla rozhodnutím XII. Sněmu AMG pro její dlouhodobou nečinnost zrušena. 
 
Komise pro militaria 
Komise byla rozhodnutím XII. Sněmu AMG pro její dlouhodobou nečinnost zrušena. 
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Komise pro muzejní management 
Komise dostala na základě rozhodnutí XII. Sněmu AMG šestiměsíční lhůtu na obnovení své činnosti. 
V případě, že tak neučiní, byli členové Senátu AMG pověřeni k hlasování o pozastavení její činnosti. 
 

Další členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím 
Brno, Moravská galerie v Brně 
Brno, Moravská zemská knihovna v Brně 
Brno, Moravské zemské muzeum 
Brno, Muzeum města Brna, příspěvková organizace 
Brno, Technické muzeum v Brně 
České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
Opava, Slezské zemské muzeum 
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 
Praha 1, Muzeum hlavního města Prahy 
Praha 1, Národní galerie v Praze 
Praha 1, Národní knihovna ČR, státní příspěvková organizace 
Praha 1, Památník národního písemnictví 
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
Praha 1, Židovské muzeum v Praze 
Praha 3, Vojenský historický ústav Praha 
Praha 7, Národní technické muzeum 
Praha 7, Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 
Předklášteří, Muzeum Brněnska, příspěvková organizace 
Rožnov pod Radhoštěm, Národní muzeum v přírodě 
Terezín, Památník Terezín 
 

Revizní komise AMG 
Předsedkyně Revizní komise AMG: PhDr. Radka Křížková Červená (Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích) 
Členové Revizní komise AMG: Mgr. Jiří Střecha (Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum), PhDr. 
Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)  
 
 

C. Stav, změny a personální obsazení Kolegií AMG 
Předsedové Kolegia muzeí kraje A. Jiráska, B. Němcové a bří Čapků AMG a Kolegia muzeí 
královských měst AMG se v roce 2020 účastnili jednání Senátu AMG.  
 

Regionální kolegia AMG 
Kolegium jihočeských muzeí  
Předseda kolegia: Mgr. Aleš Seifert (Alšova jihočeská galerie) 
 
Kolegium jihomoravských muzeí  
Předseda kolegia: Ing. Jaroslav Martínek (Muzeum Vysočiny Třebíč) 
 
Kolegium muzeí jihovýchodních Čech  
Předseda kolegia: Petr Pech (Muzeum Vysočiny Pelhřimov) 
 
Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků  
Předseda kolegia: Mgr. et Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. (Městské muzeum v Jaroměři), datum volby: 
10. 6. 2019 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů kolegia se v roce 2020 neuskutečnilo. 
 
Kolegium muzeí královských měst  
Předsedkyně kolegia: RNDr. et Mgr. Miroslava Šandová (Západočeské muzeum v Plzni), datum 
volby: 27. 3. 2019; členové výboru: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková (Muzeum T. G. M. 
Rakovník), Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum ve Slaném), datum volby: 27. 3. 2019 
Zasedání v roce 2020: 
Setkání členů kolegia se v roce 2020 neuskutečnilo. Komunikace však probíhala i nadále. 
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Kolegium muzeí Prácheňska 
Předsedkyně kolegia: PhDr. Jitka Velková (Městské muzeum a galerie Vodňany); členové výboru: 
Ing. Ludmila Koštová (Muzeum středního Pootaví Strakonice), PhDr. Jiří Prášek (Prácheňské 
muzeum v Písku), Mgr. Hana Smetanová (Městské muzeum Horažďovice), Karel Skalický (Městské 
muzeum Volyně), Vladimír Šindelář (Milevské muzeum), MgA. Ing. Bronislava Winklerová (Centrum 
vzdělávání a kultury Blatná) 
 
Kolegium pobeskydských muzeí  
Předseda kolegia: PhDr. Ivo Otáhal (Muzeum Novojičínska) 
 
Kolegium šumavských muzeí  
Předseda kolegia: Mgr. Pavel Fencl (Prachatické muzeum) 
 

Oborová kolegia AMG 
Kolegium galerií  
Předseda kolegia: Kolegium momentálně nemá předsedu. 
 
Kolegium okresních muzeí  
Předseda kolegia: Ing. Jaroslav Keller (Muzeum Těšínska) 
 
Kolegium krajských muzeí  
Předseda kolegia: Kolegium momentálně nemá předsedu. 
 
Kolegium muzeí nezřizovaných státem, ÚSC, městy a obcemi  
Předseda kolegia: Kolegium momentálně nemá předsedu. 
 
 

D. Hospodaření AMG v roce 2020 
AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání. Jako zapsaný spolek je 

registrována ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze (spis. zn. L 487), IČ: 61383716, 
bankovní spojení: MONETA Money Bank Praha, č. ú. 2233905504/0600. Základ příjmů AMG tvoří 
dle § 22 Stanov AMG členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace z veřejných rozpočtů, 
případně i jiné příspěvky a dary právnických či fyzických osob. Senát AMG na svém zasedání 
každoročně schvaluje Plán činnosti a rozpočet AMG pro příslušný kalendářní rok, vč. výše podpory 
projektů Komisí AMG a členských muzeí AMG. 
 
 

E. Členské příspěvky AMG v roce 2020 
 Dle § 6 Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské 
příspěvky, které jsou odstupňovány do pěti kategorií. Členové AMG jsou do jednotlivých kategorií 
rozděleni pro daný kalendářní rok na základě Hlášení počtu zaměstnanců řádného člena AMG 
v přepočtu na plné úvazky. Řádní členové AMG jsou povinni dle § 8 Stanov AMG – Povinnosti člena 
AMG nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky do  
15. února. Výši členských příspěvků na svém zasedání na základě tohoto hlášení každoročně 
schvaluje Senát AMG. Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy AMG.  
  
Kategorie Výše příspěvku AMG Počet členů AMG Ideální výnos v Kč 

I. (muzea nad 70 zaměstnanců) 30.950 Kč 20 619.000,00 Kč  

II. (26–70 zaměstnanců) 12.380 Kč 42 519.960,00 Kč  

III. (11–25 zaměstnanců) 7.000 Kč 64 448.000,00 Kč  

IV. (do 10 zaměstnanců) 2.300 Kč 179 411.700,00 Kč  

Individuální členové 470 Kč 215 101.050,00 Kč 

Celkem  520 2.099.710 Kč  

  
 Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG: 1) za rok 2019 jednoho 
individuálního člena (ve výši 470,00 Kč); 2) za rok 2020 tří řádných (ve výši 6.900,00 Kč) a šesti 
individuálních členů (ve výši 2.420,00 Kč). 
 



 35 

F. Přehled hospodaření AMG v roce 2020 
 AMG hospodařila v roce 2020 s finančními prostředky v celkové výši 3.911.362,30 Kč. 
Celkové náklady AMG činily k 31. prosinci 2020 celkem 3.690.141,96 Kč. Výsledek hospodaření 
AMG byl k 31. prosinci 2020 vykázán se ziskem ve výši 221.220,34 Kč. 
 
Oblast výnosů 
 AMG hospodařila v roce 2020 s finančními prostředky v celkové výši 3.911.362,30 Kč. 
Senát AMG na svém zasedání dne 18. června 2020 schválil Plán činnosti a rozpočet AMG pro rok 
2020, včetně výše podpory projektů Komisí AMG a členských muzeí. Předsedům komisí a garantům 
předložených projektů byly zaslány pokyny k vyúčtování příspěvků s vymezením povinností, které  
s účelovým využitím finančních prostředků souvisejí.  
 V roce 2020 byla AMG příjemcem dotací od Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního 
města Prahy v celkové výši 1.479.000 Kč. MK ČR poskytlo AMG tři granty v rámci programu 
„Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií na projekty zaměřené na 
činnost spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České 
republiky v mezinárodních nevládních organizacích)” v 1. a 2. tematickém okruhu. AMG získala na 
projekt „Propagace a popularizace muzejnictví. Mediální kampaně a internetové publikování." 
dotaci ve výši 100.000 Kč; na projekt „Národní soutěž muzeí Gloria musaealis ‒ zajištění XVIII.  
a XIX. ročníku soutěže, příprava a realizace slavnostního předávání Cen Gloria musaealis 2019, 
provoz webových stránek soutěže na adrese http://www.gloriamusaealis.cz.” dotaci ve výši 
699.000 Kč; a na projekt „Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví 
prostřednictvím celorepublikových seminářů a konferencí. Vzdělávání muzejních pracovníků, ediční 
aktivity a tvorba oborových databází. Muzejní statistika, standardy." dotaci ve výši 650.000 Kč. 
Magistrát hlavního města Prahy poskytl AMG grant ve výši 30.000 Kč na projekt „Národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis – příprava a realizace slavnostního předávání Cen Gloria musaealis 2019”.  
 
Příjmy       

    Příjmy nedaňové   

Účet č. 662 Úroky 
 

  
Kreditní úroky – banka 20.712,30 Kč 

Celkem úroky 20.712,30 Kč 

Účet č. 684 Přijaté příspěvky 
 

  
Členské příspěvky AMG 2.091.660,00 Kč 

  
Členské příspěvky ČKMŠ 40.000,00 Kč 

Celkem přijaté členské příspěvky 2.131.660,00 Kč 

Účet č. 690 Přijaté granty a dotace 
 

  
Dotace MK ČR – Propagace 100.000,00 Kč 

  
Dotace MK ČR – Informační servis 650.000,00 Kč 

  
Dotace MK ČR – Gloria musaealis 699.000,00 Kč 

  
Magistrát hl. m. Prahy – Gloria musaealis 30.000,00 Kč 

Celkem přijaté granty a dotace 1.479.000,00 Kč 

Příjmy daňové   

Účet č. 602 Tržby z prodeje služeb 
 

  
Prodej publikací 8.390,00 Kč 

  
Služby (reklama) 75.000,00 Kč 

  
Propagace Gloria musaealis 10.000,00 Kč 

  
Soutěžní poplatky Gloria musaealis 74.400,00 Kč 

  
Škola muzejní propedeutiky – kursovné 71.000,00 Kč 

  
Účastnické poplatky – E.C.C.O. 22.000,00 Kč 

  
Účastnické poplatky – Seminář ČKMŠ 19.200,00 Kč 

Celkem tržby z prodeje služeb 279.990,00 Kč 

    
Příjmy celkem 3.911.362,30 Kč 
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Oblast nákladů 
 
Celkové náklady AMG byly k 31. prosinci 2020 vykázány ve výši 3.690.141,96 Kč. 
 

Výdaje           

            Celkem AMG MK ČR 

Účet č. 501 Spotřeba materiálu 
   Gloria musaealis 55.054,60 Kč 15.054,60 Kč 40.000,00 Kč 

Mediální kampaně AMG / Festival muzejních nocí 10.057,00 Kč 57,00 Kč 10.000,00 Kč 

Škola muzejní propedeutiky 6.954,11 Kč – Kč 6.954,11 Kč 
Semináře Komisí AMG / Ediční činnost / Jednání 
orgánů AMG 39.444,20 Kč 4.398,31 Kč 35.045,89 Kč 

Provozní náklady AMG – Spotřební materiál 5.709,37 Kč 5.709,37 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – HW a SW 3.186,79 Kč 3.186,79 Kč – Kč 

Celkem spotřeba materiálu 120.406,07 Kč 28.406,07 Kč 92.000,00 Kč 
    Účet č. 502 Spotřeba energie 

   Provozní náklady AMG – Energie / Svoz odpadu 23.447,00 Kč 23.447,00 Kč – Kč 

Celkem spotřeba energie 23.447,00 Kč 23.447,00 Kč –  Kč 
    Účet č. 512 Cestovné zaměstnanců AMG 

   Gloria musaealis 2.018,00 Kč – Kč 2.018,00 Kč 

Jednání orgánů AMG 941,00 Kč 941,00 Kč – Kč 

Celkem cestovné zaměstnanců AMG 2.959,00 Kč 941,00 Kč 2.018,00 Kč 
    Účet č. 518 Ostatní služby 

   Gloria musaealis 675.403,53 Kč 33.421,53 Kč 641.982,00 Kč 

Mediální kampaně AMG / Festival muzejních nocí 38.854,20 Kč 106,00 Kč 38.748,20 Kč 

Server muzeí a galerií ČR 59.696,40 Kč 224,600 Kč 59.471,80 Kč 

Škola muzejní propedeutiky 25.593,00 Kč 158,00 Kč 25.435,00 Kč 

Ediční činnost / Ediční činnost Komisí AMG 229.702,95 Kč 8.483,20 Kč 221.219,75 Kč 

Ediční činnost – Věstník AMG 191.880,75 Kč 255,50 Kč 191.625,25 Kč 

Semináře a konference Komisí AMG 104.500,00 Kč – Kč 104.500,00 Kč 

Jednání orgánů AMG / Právní služby a poplatky 43.904,00 Kč 43.904,00 Kč – Kč 

NEMO 2020 / UZS / E.C.C.O 74.316,49 Kč 74.316,49 Kč – Kč 

Seminář ČKMŠ / Generální shromáždění MŠ 2020 9.109,00 Kč 9.109,00 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Cestovné 14.228,71 Kč 14.228,71 Kč – Kč 
Provozní náklady AMG – Nájemné / Energie a svoz 
odpadu 175.924,53 Kč 175.924,53 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Poštovné 1.719,00 Kč 1.719,00 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Telefon 27.444,91 Kč 27.444,91 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Služby účetnictví 101.926,77 Kč 101.926,77 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Služby IT 36.000,00 Kč 36.000,00 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – HW a SW 12.698,00 Kč 12.698,00 Kč – Kč 

Provozní náklady AMG – Osobní náklady 1.046,65 Kč 1.046,65 Kč – Kč 

Celkem ostatní služby 1.823.948,89 Kč 540.966,89 Kč 1.282.982,00 Kč 

    Účet č. 521 Mzdové náklady a OON 
   Gloria musaealis  80.923,87 Kč 65.923,87 Kč 15.000,00 Kč 

Škola muzejní propedeutiky  45.000,00 Kč 3.000,00 Kč 42.000,00 Kč 

Ediční činnost 40.933,50 Kč 40.933,50 Kč – Kč 

Činnost Komisí AMG / Semináře a konference 16.000,00 Kč 1.000,00 Kč 15.000,00 Kč 

Osobní náklady AMG – Zaměstnanci AMG 1.142.087,63 Kč 1.142.087,63 Kč – Kč 

Celkem mzdové náklady 1.324.945,00 Kč 1.252.945,00 Kč 72.000,00 Kč 
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Účet č. 524 Zákonné sociální pojištění 
   Osobní náklady AMG – zaměstnanci 348.852,00 Kč 348.852,00 Kč – Kč 

Celkem zákonné sociální pojištění 348.852,00 Kč 348.852,00 Kč – Kč 

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

odpovědnosti 21.201,00 Kč 21.201,00 Kč – Kč 

Celkem zákonné sociální náklady 21.201,00 Kč 21.201,00 Kč – Kč 

    Účet č. 548 Provozní náklady AMG 
   Provozní náklady AMG – Pojištění Sekretariátu AMG 24.183,00 Kč 24.183,00 Kč – Kč 

Celkem kurzové rozdíly 24.183,00 Kč 24.183,00 Kč – Kč 

    Účet č. 568 Ostatní finanční náklady 
   Provozní náklady AMG ‒ Poplatky za vedení účtu 200,00 Kč 200,00 Kč – Kč 

Celkem ostatní finanční náklady 200,00 Kč 200,00 Kč – Kč 

      
Výdaje celkem 3.690.141,96 Kč 2.241.141,96 Kč 1.449.000,00 Kč 
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Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2020 
 
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 14. dubna 2020 
 
Stav pokladny k 1. lednu 2020 53.456,00 Kč 
Stav valutové pokladny k 1. lednu 2020 116,04 € 
Stav bankovních účtů k 1. lednu 2020 2.630.198,07 Kč   
Stav cenin (stravenky) k 1. lednu 2020 16.100,00 Kč (322 ks) 
 
Stav pokladny k 31. prosinci 2020 15.049,00 Kč 
Stav valutové pokladny k 31. prosinci 2020 116,04 € 
Stav bankovních účtů k 31. prosinci 2020 2.910.897,06 Kč 
Stav cenin (stravenky) k 31. prosinci 2020  1.650,00 Kč (33 ks) 
 
Stav pokladny ke 14. dubnu 2021 7.221,00 Kč 
Stav valutové pokladny ke 14. dubnu 2021 116,04 € 
Stav bankovních účtů ke 14. dubnu 2021 2.532.288,76 Kč 
Stav cenin (stravenky) ke 14. dubnu 2021 0,00 Kč (0 ks) 
 
Limit pokladní hotovosti byl dne 1. ledna 2020 nastaven na 60.000,00 Kč. Tento limit byl překročen 
dne 25. února 2020. Důvodem byl výběr účastnických poplatků v rámci semináře Českého 
komitétu Modrého štítu ve výši 15.900,00 Kč. Pokladní hotovost byla navýšena o 12.286,00 Kč. 
Zvýšené finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených s běžným chodem 
Sekretariátu AMG. Pokladna se vrátila pod stanovený limit dne 1. června 2020. Od 1. února 2021 
byl realizován přechod ze stávajícího systému poskytování stravenek zaměstnancům AMG na 
stravenkový paušál. Stav cenin (stravenky) je proto ke 14. dubnu 2021 celkem 0,00 Kč. 
 
Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni  
14. dubna 2021 s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly. Namátková kontrola byla provedena  
u následujících dokladů: 
 
Datum Č. dokladu Text Částka 
8.1.2020 22011001/20 vyúčtování O2 12/2019 2.238,27 Kč 
14.1.2020 22001001/20 prodej publikací 430,00 Kč 
20.1.2020 22001005/20 čl. příspěvek AMG 2020, Četnická stanice Chlumec n. C. 2.300,00 Kč 
23.1.2020 220V/009 distribuce publikací 118,00 Kč 
3.2.2020 220V/001 výdej stravenek 1/2020, M. Benčová, 18 ks 900,00 Kč 
10.2.2020 22001008/20 poplatek GM, Jihočeské muzeum v ČB 800,00 Kč 
12.2.2020 220P/012 prodej publikací 100,00 Kč 
24.2.2020 22011022/20 Věstník AMG 1/20, tisk 21.813,00 Kč 
9.3.2020 22001024/20 členský příspěvek AMG, A. Bitljan 470,00 Kč 
11.3.2020 220V/032 spotřební materiál 285,00 Kč 
16.3.2020 22011037/20 cestovné člena exekutivy AMG, I. Chovančíková 941,00 Kč 
17.3.2020 22003004/20 dotace MK ČR za rok 2020, Informační servis 650.000,00 Kč 
24.3.2020 22003006/20 dotace MK ČR za rok 2020, Propagace 100.000,00 Kč 
13.4.2020 220V/007 výdej stravenek 3/2020, M. Benčová, 19 ks 950,00 Kč 
16.4.2020 22011050/20 záloha služby nájemné 2. Q 2020 15.713, 00 Kč 
22.4.2020 220V/043 distribuce Věstníku AMG 2/2020 do zahraničí 994,00 Kč 
27.4.2020 22001527/20 prodej publikací 350,00 Kč 
5.5.2020 220V/010 výdej stravenek 4/2020, V. Potůčková, 19 ks 900,00 Kč 
7.5.2020 22011060/20 pojištění podnikatelských rizik 2020 24.183,00 Kč 
23.5.2020 22001528/20 poplatek GM, MVČ v Hradci Králové, potvrzení úhrady 0,00 Kč 
28.5.2020 220V/052 spotřební materiál 166,00 Kč 
17.6.2020 22001530/20 propagační služby, nabídka pro muzea a galerie 10.000,00 Kč 
19.6.2020 22011069/20 nákup stravenek AMG, 200 ks, proforma faktura 10.568,70 Kč 
23.6.2020 220P/001 nákup stravenek AMG, 200 ks 10.000,00 Kč 
23.6.2020 22011071/20 nákup stravenek AMG, 200 ks, daňový doklad 0,00 Kč 
1.7.2020 220V/018 výdej stravenek 6/2020, M. Benčová, 19 ks 950,00 Kč 
16.7.2020 220V/069 cestovné výjezdní zasedání Exekutivy AMG, M. Benčová 316,00 Kč 
28.7.2020 22001536/20 předplatné Věstník AMG 2020, Múzeum m. Bratislavy 500,00 Kč 
31.7.2020 22011096/20 vedení účetnictví 7/2020 8.552,28 Kč 
3.8.2020 220V/020 výdej stravenek 7/2020, A. Komárková, 15 ks 750,00 Kč 
12.8.2020 220V/079 výjezd poroty GM, ubytování členů komise 7.077,00 Kč 
26.8.2020 22011106/20 výjezdní zasedání Exekutivy AMG, Tábor 3.911,00 Kč 
7.9.2020 220V/024 výdej stravenek 8/2020, M. Benčová, 13 ks 650,00 Kč 
9.9.2020 22011115/20 spotřební materiál GM 1.755,00 Kč 
18.9.2020 220V/099 distribuce pozvánek GM 3.570,00 Kč 
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26.9.2020 22001556/20 školné ŠMP ročník 2020/2021, Obec Kobylí 2.000,00 Kč 
1.10.2020 22011126/20 pronájem prostoru a technické zajištění vyhlášení GM 107.569,00 Kč 
12.10.2020 22001568/20 propagační služby GM, Česká televize 10.000,00 Kč 
15.10.2020 220V/121 distribuce výzvy aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR 4.575,00 Kč 
25.10.2020 22001574/20 poplatek GM, Muzeum Říčany, potvrzení úhrady 0,00 Kč 
3.11.2020 22011208/20 aktualizace webu Muzea a 20. století, přihlášky 11.853,20 Kč 
3.11.2020 220V/028 výdej stravenek 10/2020, V. Potůčková, 18 ks 900,00 Kč 
4.11.2020 22001576/20 prodej publikací 50,00 Kč 
6.11.2020 220P/029 dotace pokladny AMG (HP) 15.000,00 Kč 
3.12.2020 220V/033 výdej stravenek 11/2020, V. Potůčková, 19 ks 950,00 Kč 
10.12.2020 22001580/20 prodej publikací 700,00 Kč 
14.12.2020 22011233/20 doména muzeumroku.cz 363,00 Kč 
16.12.2020 220V/149 cestovné lektora ŠMP, L. Beneš 775,00 Kč 
28.12.2020 220V/036 výdej stravenek 12/2020, M. Benčová, 15 ks 750,00 Kč 
29.12.2020 22001582/20 poplatek GM, GVU v Ostravě, potvrzení úhrady 0,00 Kč 
     
Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.  
 
Inventarizace 
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Martin Čarek a Vendula Potůčková Jurášová, 
provedla inventarizaci majetku a zásob publikací ke dni 1. března 2021. Nebyly zjištěny rozdíly  
a nedostatky mezi skutečným stavem a evidencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný  
a nehmotný majetek v hodnotě 1.122.473,36 Kč.  
 
Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků AMG 
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG: 1) za rok 2019 jednoho 
individuálního člena (ve výši 470,00 Kč); 2) za rok 2020 tří řádných (ve výši 6.900,00 Kč) a šesti 
individuálních členů (ve výši 2.420,00 Kč). 
 
Ke dni 14. dubna 2021 dlužili členové AMG na členských příspěvcích za předchozí období celkem 
9.790,00 Kč. Revizní komise AMG doporučuje vyzvat neplatiče k úhradě, a pokud se jedná  
o chronické neplatiče, podat na jednání Senátu AMG návrh na jejich vyloučení dle Stanov AMG.  
 
 
Revizní komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování poskytnutých grantů a dotací AMG za rok 2020  
a shledala, že je vyúčtování vedeno pečlivě a systematicky. Účetní doklady jsou vedeny přehledně, 
bez formálních nedostatků.  
 
Revizní komise AMG prošla přehledy plateb sociálního a zdravotního pojištění za rok 2020  
a shledala, že je dokumentace vedena pečlivě a přehledně, bez formálních nedostatků. 
 

 
 

Revizní komise AMG 
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Schválena Senátem AMG konaným mimo zasedání ve dnech 11.–25. června 2021 
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