Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR
za rok 2007
1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR

Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,
galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících v muzejnictví. AMG byla roku 1990
založena dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví a
zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí 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, §2):
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 v roce 2007

V plánu činnosti AMG na rok 2007 byla definována témata koncepční činnosti – definování
profesních a etických standardů, koordinace přípravy systému statistického sledování oboru s tvorbou
standardů, úloha místních muzeí, problematika muzeí a dobrovolnictví, muzeí a EU, digitalizace
a krizový management.
Problematika definování souboru profesních a etických standardů je v gesci OMG MK ČR. Již v roce
2005 byla na OMG vytvořena pracovní skupina pro tuto otázku. Jejími členy byli za AMG jmenováni PhDr.
Pavel Ciprian a PhDr. Eva Dittertová, za MK ČR pak PhDr. František Šebek a Mgr. Dagmar Fialová. Pracovní
skupina však nebyla v roce 2007 svolána.
Naopak značný kus práce byl vykonán v oblasti oborové statistiky. Jednak byl v orgánech AMG
projednán záměr opakovat po deseti letech od prvního šetření statistické dotazování ohledně struktury
muzejních sbírek a získat tak srovnatelná data a tím přehled o vývoji sbírkotvorné činnosti v muzeích
a galeriích v České republice. Pro tento záměr byla získána podpora členské základny a byly pracovní
skupinou pod vedením PhDr. Františka Šebka připraveny dotazníky. Samotná akce proběhne v průběhu
roku 2008 a její vyhodnocení a zveřejnění pak v roce 2009.
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AMG v roce 2007 věnovala značnou pozornost problematice malých muzeí a přípravě koncepčního
materiálu pro tuto skupinu členů asociace. Na sklonku roku 2006 došla tehdy ustavená pracovní skupina
k závěru, že do přípravy materiálu je nutno více zapojit tato malá muzea, aby ona sama definovala své
požadavky na publikaci. Jako nejméně zatěžující byla zvolena cesta jednoduchého dotazníku. Byly zaslány
dvě verze osnovy chystané publikace a jako doplňující byla vznesena otázka na hlavní problémy v činnosti
daného muzea, s jejichž řešením by mohla AMG pomoci. Z cca 150 oslovených organizací zareagovalo
necelých čtyřicet. Odezva byla tedy velmi malá; výběr mezi dvěma variantami skončil navíc patově. Malý
zájem muzeí vedl k nastolení otázky, zda vůbec takovou publikaci připravovat. Problematice byl věnován
také jeden z bloků kolokvia „Muzeum a současné legislativní prostředí II.“ konaného na podzim v Brně.
Definitivní řešení problému určil senát AMG, který se shodl na přípravě skript Školy muzejní propedeutiky,
která jsou obsahově velmi podobná jedné z verzí publikace a která, vedle učebního materiálu, mohou velmi
dobře plnit i funkci metodickou vůči nejen malým muzeím.
Od roku 2004 se AMG zabývala dlouhodobým projektem známým po názvem „Muzea
a dobrovolníci“. Projekt byl již dokončen. Plánováno bylo publikování manuálu pro práci s dobrovolníky ve
sbírkotvorné organizaci a odstartování webovských stránek projektu. Manuál je připraven k publikaci
a webovské stránky budou spuštěny na stránkách AMG v sekci Dění v oboru.
V oblasti krizového managementu bylo plánováno vydání sborníku z kolokvia Bezpečné muzeum na
CD ROM. Tento je připraven a vyjde v první polovině roku 2008.
Dalším úkolem v této oblasti je účast na setkáních a projektech Českého komitétu Modrého štítu.
Konají se cca pětkrát ročně a za AMG se jich účastní Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně)
a výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, DiS.

3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2007

V roce 2007 uspořádala Asociace muzeí a galerií ČR ve snaze mediálně zviditelnit obor muzejnictví
opět soustavu tradičních mediálních kampaní. Byly to především V. ročník Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis a třetí ročník Festivalu muzejních nocí. Do kampaně Muzea a 20. století s tématikou 60. let 20.
století s názvem „Zlatá šedesátá“ se přihlásilo pouhých 10 institucí. Vzhledem k malému počtu
přihlášených akcí jsme se rozhodli nepřipravovat společnou prezentaci na internetových stránkách
http://www.muzea20stoleti.cz. Přihlášeným muzeím byla proto nabídnuta možnost prezentace pořádaných
akcí na stránkách Věstníku AMG. Na rok 2008 pak bylo vyhlášeno téma „Osudové osmičky: přelomové
okamžiky dějin 20. století“.

Festival muzejních nocí
První ročník Festivalu muzejních nocí, kterého se v 73 městech naší republiky zúčastnilo více něž
100 muzeí a galerií, vyhlásila Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR
a Národního muzea v roce 2005. V roce 2007 byl vyhlášen již třetí ročník Festivalu muzejních nocí, který
proběhl ve dnech 18. května – 16. června 2007. Festival otevíralo tentokrát celkem 22 muzeí a galerií v 17
městech na území 7 krajů České republiky. Praha již tradičně festival v sobotu 16. června uzavírala.
Muzejní noci proběhly v 87 městech napříč Českou republikou a jejich pořadateli bylo více než 120 muzeí
a galerií společně s dalšími subjekty. O tom, kde se jednotlivé muzejní noci konaly, informovaly společné
internetové stránky na adrese http://www.muzejninoc.cz. AMG pro Festival muzejních nocí připravila opět
společné logo. Podrobným zprávám z průběhu muzejních nocí v řadě muzeí a galerií byly věnovány
v letošním roce dvě čísla Věstníku AMG – 4/2007 a 5/2007.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
V. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2006 vyvrcholil 17. května 2007 slavnostním
vyhlášením soutěže v Pantheonu Národního muzea. Vyhlašovateli V. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis 2006 již tradičně byli Ministerstvo kultury České republiky a Asociace muzeí a galerií České
republiky. Do tří hlavních soutěžních kategorií – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku
a Muzejní počin roku se přihlásilo celkem 34 muzeí a galerií s 59 soutěžními projekty. Jednomu z projektů
byla udělena jako již tradičně Cena Českého výboru ICOM. Nový VI. ročník soutěže Gloria musaealis 2007
byl oproti předchozím letům vyhlášen již 1. ledna 2008 a novinkou se stala též možnost přihlásit výstavu
trvající jeden měsíc.
Porota V. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis:
Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Irena Chovančíková (předsedkyně poroty, Masarykovo muzeum v Hodoníně)
PhDr. Dagmar Jelínková (Národní galerie v Praze)
Mgr. René Klimeš (Regionální muzeum v Litomyšli)
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PhDr. Květa Křížová (Národní památkový ústav)
PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
PhDr. Marcela Stránská (odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR)
Ředitel soutěže: PhDr. Luděk Beneš (Muzeum Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi)
Tajemnice soutěže: Mgr. Petra Medříková, která byla v březnu vystřídána Janou Řezáčovou BBus (Hons),
DiS.
Výsledky V. ročníku soutěže:
Kategorie Muzejní výstava roku 2006
Cena Gloria musaealis – Muzeum východních Čech v Hradci Králové za výstavu „Chladná krása plátové
zbroje“, uspořádanou ve dnech 17. listopadu 2006–18. března 2007;
II. místo – Národní muzeum za výstavu „Lovci mamutů“, uspořádanou ve dnech 11. října 2006–2. září
2007;
III. místo – Národní zemědělské muzeum za stálou expozici „Jede traktor“, zpřístupněnou dne 24. března
2006;
Zvláštní ocenění – Muzeum města Ústí nad Labem za výstavu „Ústecká NEJ“, uspořádanou ve dnech 4.
listopadu 2006–2. února 2007;
Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2006 udělené
na návrh čestného výboru soutěže – Památník Lidice a Vojenský historický ústav Praha za stálou expozici
„A nevinní byli vinni…“, zpřístupněnou dne 10. června 2006.
Kategorie Muzejní publikace roku 2006
Cena Gloria musaealis – Moravská galerie v Brně za publikaci „Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka
albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska“ autorů Filipa a Marcely Suchomelové;
II. místo – Regionální muzeum Mělník za publikaci „Z kolébky do kočárku“ autorky Mgr. Nadi Černé;
III. místo – Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. Muzeum Karlovy Vary za publikaci „Prezentace
archeologického výzkumu zaniklého středověkého kostela sv. Mikuláše pod Krudumem“ autora Mgr. Jiřího
Klsáka;
Zvláštní ocenění – Technické muzeum v Brně za publikaci „Tyflopedický lexikon jmenný“ autora PhDr.
Josefa Smýkala.
Kategorie Muzejní počin roku 2006
Cena Gloria musaealis – Národní technické muzeum v Praze za nový depozitář Národního technického
muzea v Čelákovicích;
II. místo – Muzeum umění Olomouc za Arcidiecézní muzeum Olomouc;
III. místo – Technické muzeum v Brně za rekonstrukci a zpřístupnění pěchotního srubu MJ-S 3 Zahrada
v Šatově;
Zvláštní ocenění – Muzeum Novojičínska a Město Příbor za rekonstrukci Rodného domu Sigmunda Freuda
v Příboře.
Cena Českého výboru ICOM
Židovské muzeum v Praze za Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze.
V čestném výboru soutěže, který se schází pravidelně dvakrát do roka, přijala účast řada předních
osobností našich kulturních, vědeckých, církevních a společenských institucí; jmenovitě prof. PhDr. Václav
Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně; MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové; PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky;
prof. PhDr. Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity v Brně; Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury České
republiky; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, děkan Filosofické fakulty Slezské univerzity v Opavě; Ing. Stanislav
Juránek, hejtman Jihomoravského kraje; Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu; MVDr.
Radslav Kinský; hrabě Hugo Mensdorff–Pouilly, rada-vyslanec Suverénního řádu maltézských rytířů; Karol
Efraim Sidon, vrchní zemský rabín; Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje; MUDr. Přemysl Sobotka,
předseda Parlamentu České republiky; PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy; PhDr. Zuzana Strnadová, předsedkyně Českého výboru ICOM; kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
pražský, metropolita a primas český a Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel odboru ochrany movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR. Čestný výbor soutěže navrhl již tradičně vyhlašovatelům
udělení zvláštní ceny pro jeden z přihlášených projektů.
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Server muzeí a galerií CR
Počátkem roku 2007 spustila firma EVANEK Web Design Studio první fázi rekonstrukce Serveru
muzeí a galerií ČR – zcela nové internetové stránky AMG na adrese http://www.cz-museums.cz, které je
možno plně ovládat pomocí funkčního redakčního systému. V rámci nové internetové prezentace pak
dostaly všechny Krajské sekce a Komise AMG, resp. jejich předsedové, možnost pomocí přidělených
přístupových hesel, spravovat svoji část internetových stránek, kde mohou o své sekci/komisi publikovat
základní informace a zprávy o své činnosti v rámci AMG. V rámci jednání Senátu AMG byly také pro
předsedy krajských sekcí a komisí uspořádány dvě základní školení obsluhy redakčního systému. Bohužel
zatím možnosti vkládat informace o své činnosti využívá jen málo komisí a pouze jedna krajská sekce.
V druhé polovině roku 2007 pak byla realizována druhá fáze rekonstrukce Serveru muzeí a galerií
ČR – základní internetová prezentace AMG byla rozšířena o prezentace Dění v oboru, kde by měly být
publikovány všechny aktuální informace z oboru muzejnictví (informace o chystaných seminářích,
konferencích, vydávaných publikacích v muzeích, legislativní normy dotýkající se našeho oboru; je zde dán
prostor inzerovat volná místa v muzeích; stránky budou doplněny i o prezentaci projektu „Muzea
a dobrovolníci“). Dále byly spuštěny nové internetové stránky Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
a Festivalu muzejních nocí. Na konci roku 2007 pak byla na základě zaktualizované základní databáze
AMG spuštěna nová elektronická prezentace Adresáře muzeí a galerií v ČR, která by měla být v rámci třetí
fáze rekonstrukce v roce 2008 plně obslužná pomocí redakčního systému a přístupových hesel jednotlivými
členskými muzei AMG.

Věstník Asociace muzeí a galerií ČR
Redakční rada Věstníku AMG pracovala ve složení: předsedkyně redakční rady PhDr. Jana
Hutníková; Ing. Milena Burdychová, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Hana Dvořáková, Mgr. Dagmar Fialová, Mgr.
Hana Gancarzová, Mgr. David Hroch, PhDr. Petr Velemínský a RNDr. Jiří Žalman.
Redaktorkou Věstníku byla do března 2006 Mgr. Petra Medříková, která byla vystřídána Janou Řezáčovou,
BBus (Hons), DiS.; grafickou podobu Věstníku připravovala po celý rok 2006 Anna Komárková, DiS.
náklad
detaily
1000 ks A4, V1, 70g, černá + ob. (oranžová)
Věstník 1/2007
+ Přednáška na téma: Autorské
právo JUDr. Aleše Kouta
Věstník 2/2007
1000 ks A4, V1, 70g, černá + ob. (zelená)
Věstník 3/2007
1000 ks A4, V1, 70g, černá + ob. (žlutá)
Věstník 4/2007
1000 ks A4, V1, 70g, černá + ob. (modrá)
Věstník 5/2007
1000 ks A4, V1, 70g, černá + ob. (červená)
+ rejstřík 2006
Věstník 6/2007
1000 ks A4, V1, 70g, černá + ob. (zelená)

termín
březen

počet stran
28 s + 8 s

duben
červen
srpen
říjen

28 s
28 s
28 s
28 s + 4 s

prosinec

28 s

Výstavní činnost
V roce 2007 se AMG z důvodu nedostatku finančních prostředků neúčastnila žádného veletrhu
cestovního ruchu jako v předchozích letech. K výstavní činnosti AMG patřila v roce 2007 společně
s Národním muzeem uspořádaná přehlídka 10 regionálních muzeí v rámci Pražské muzejní noci dne 16.
června 2007 v hlavní budově Národního muzea.

4. Legislativní aktivity v roce 2007

Téměř veškeré legislativní aktivity AMG se v roce 2007 týkaly prakticky jediné záležitosti, a to
přípravy novely zákona č. 20/1987, o památkové péči, zejména oddílů zabývajících se archeologickými
výzkumy. Exekutiva AMG pověřila již v lednu ředitele Západočeského muzea v Plzni PhDr. Františka Frýdu
jako zasvěceného a zkušeného odborníka zastupováním v kulturní tripartitě při projednávání uvedené
problematiky; později byl na základě oficiálního pozvání odboru hmotného kulturního dědictví, muzeí
a galerií Ministerstva kultury ČR k účasti AMG na projednávání přípravy zákonné novely kooptován i do
iniciativní skupiny, která při ministerstvu vznikla. V průběhu roku 2007 proběhla v odborných kruzích (mj.
v archeologické komisi AMG) podrobná a rozsáhlá diskuse k připravované novele, zaměřená zejména na
oblast vlastnictví a předávání archeologických nálezů a pravomocí pověřených organizací, ze které vznikly
v několika fázích připomínkového řízení doplňující a pozměňující návrhy AMG. Jejich konečná podoba byla
sestavena na přelomu let 2007/2008.
Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová se stala členkou komise Ministerstva kultury ČR pro
transformaci příspěvkových organizací. Dosavadní jednání komise byla zaměřena na transformaci či změny
státních příspěvkových organizací, ovšem zatím bez výrazného a jednoznačného výsledku.
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Orgány AMG se rovněž zabývaly problematikou malých muzeí, zejména ve vztahu k jejich
zřizovatelům, a také otázkou případného slučování muzeí a jeho důsledků. Anketa, která byla připravena
s cílem zjistit nejčastější a nejožehavější problémy v této oblasti a stanovit případné zaměření na konkrétní
legislativní okruhy, však přinesla natolik nejednoznačné výsledky, že nebylo možno v této věci seriózně určit
jasné priority.
Legislativními problémy se zabývalo také muzejní kolokvium, které proběhlo v Brně ve dnech 7.–8.
listopadu 2007. V jednotlivých tématických blocích byly projednávány dopady nejnovějších legislativních
předpisů v oblasti autorského práva, knihovnictví, ochrany osobních údajů, archivnictví a také – okrajově –
vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů do oblasti muzejnictví. Řada otázek byla vysvětlena
v jednotlivých referátech či v následné diskusi, další mohou být zodpovězeny díky plánovanému vytištění
všech příspěvků ve Věstníku AMG.

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 2007

Škola muzejní propedeutiky (ŠMP) v roce 2007 pokračovala V. jubilejním během (školní rok
2006/2007) v jedné třídě základního kurzu, do něhož bylo přihlášeno 43 posluchačů a závěrečné zkoušky
absolvovalo a osvědčení získalo 24 posluchačů. Zároveň byl zahájen VI. ročník základního kurzu (školní rok
2007/2008), do něhož bylo přijato 42 posluchačů. V roce 2007 také skončil první ročník nástavbového
kuru zaměřeného na muzejní výstavnictví. Ten navštěvovalo 43 posluchačů, závěrečnou práci odevzdalo
a závěrečné pohovory absolvovalo 26 posluchačů. Po vyhodnocení zkušeností z prvního ročníku došlo
k dílčím úpravám obsahu nástavbového kurzu a změnám ve složení lektorského sboru. Od října 2007 začal
druhý ročník nástavbového kurzu a bylo do něj přijato 40 posluchačů.
Vedoucím ŠMP byl nadále PhDr. František Šebek (Východočeské muzeum v Pardubicích a Katedra
historických věd FF Univerzity Pardubice). Lektorský sbor tvořilo v obou kurzech celkem 18 pracovníků
muzeí, univerzit a dalších institucí; jmenovitě: PhDr. Jan Dolák (Katedra UNESCO Masarykovy univerzity
v Brně), Mgr. Pavel Douša, PhD. (Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při NM), Mgr. Dagmar Fialová
(Národní muzeum – České muzeum hudby), PhDr. František Frýda (Západočeské muzeum v Plzni), Mgr.
Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty MU v Brně), Mgr. Irena Chovančíková
(Masarykovo muzeum v Hodoníně), PhDr. Petr Janeček (Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při NM),
Ing. Pavel Jirásek, Ing. Jan Josef (Národní muzeum), Ing. Petr Krajči (Národní technické muzeum), RNDr.
Vítězslav Kuželka (Národní muzeum), Mgr. Lenka Mrázová, PhDr. Eva Paulová (Národní muzeum – České
muzeum hudby), PhDr. Michal Stehlík, PhD. (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy), PhDr. Dana Veselská
(Židovské muzeum v Praze), Ing. Petr Žák (ETNA, s.r.o.), RNDr. Jiří Žalman (odbor movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií MK ČR).
O obě formy vzdělávání, zejména o základní kurz, je mezi zaměstnanci muzeí trvalý zájem.
Z kapacitních i finančních důvodů nebylo možné ani v roce 2007 uspokojit všechny zájemce, kteří podali
přihlášku. Podrobnější bilance dosavadního snažení ŠMP byla publikována ve Věstníku AMG 5/2007.
S příspěvkem o ŠMP a jejím pětiletém konání vystoupila Anna Komárková, DiS. na mezinárodním semináři
„Teorie a praxe – dokumentace společnosti“ jako setkání vyučujících muzeologie na vysokých školách
v České republice a na Slovensku, uspořádaném ve dnech 16.–17. října 2007 Technickým muzeem v Brně
ve spolupráci s Muzeologickou komisí AMG. Z této konference bude vydán sborník příspěvků v roce 2008.
Ambicí lektorského sboru je nadále příprava učebního textu k základnímu kurzu.

6. Odborné a informační činnosti v roce 2007
Oborové databáze

AMG pokračovala i v roce 2007 tvorbou oborových databází. Obsah základní databáze, tzn. údaje
o expoziční a výstavní činnosti muzeí a galerií, jejich přístupnosti veřejnosti a poskytovaných službách byl
zaktualizován v počátku roku 2007. Muzea a galerie byla také jako každoročně vyzvána k poskytnutí údajů
do databáze kulturních událostí.

Ediční činnost
Výroční zpráva V. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2006, ISBN 978-80-86611-20-4,
náklad 1000 ks, cena: 70 Kč
♦ Pražská muzejní noc 2007, ISBN 80-86611-21-1, náklad 40 000 ks, zdarma
♦ Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2006, ISBN 978-80-86611-22-8, náklad 400 ks, cena: 20
Kč
♦
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7. Vnitřní chod AMG v roce 2007

AMG zaměstnávala v roce 2007 dva zaměstnance na plný pracovní úvazek. Z pověření Sněmu
AMG ze dne 6. října 2006 vyhlásila exekutiva AMG výběrové řízení na pozici výkonný ředitel/výkonná
ředitelka AMG. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 13. listopadu 2006, znovu 26. ledna 2007. Výběr kandidátů
na tuto pozici pak proběhl v rámci zasedání exekutivy AMG dne 7. března 2007; ze tří přihlášených
uchazečů exekutiva AMG na základě splnění stanovených požadavků a přijímacího pohovoru vybrala Annu
Komárkovou, DiS. (od 1. dubna 2006 pověřenou funkcí výkonné ředitelky AMG). Na pozici redaktorky
a zároveň tajemnice soutěže Gloria musaealis působila do 31. března 2007 Mgr. Petra Medříková, která
byla na základě výběrového řízení na tuto pozici vystřídána Janou Řezáčovou, BBus (Hons), DiS. Na základě
smlouvy o praxi, kterou AMG uzavřela s Vyšší odbornou školou informačních služeb v Praze, pracovala od
září do prosince 2008 na sekretariátu AMG také stážistka Markéta Al-Lamiová. Na základě smlouvy
o vedení účetnictví pracovala v roce 2007 na sekretariátu AMG profesionální účetní Libuše Šafránková;
v závěru roku 2007 pak AMG také na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb angažovala pro
správu počítačové sítě a IT služby Martina Čarka z firmy Artfix.

8. Vnější vztahy AMG v roce 2007

Rok 2007 přinesl v činnosti AMG zvýšenou aktivitu na poli mezinárodních kontaktů. Tradičně
nejužší spolupráce se slovenskými kolegy našla svůj výraz v zastoupení AMG na Festivalu slovenských
muzeí v Martině dne 21. května 2007, kde ji reprezentoval II. místopředseda AMG Ing. Vlastimil Vykydal,
a v pravidelném setkání představitelů AMG a Zväzu múzeí na Slovensku, které proběhlo na pozvání
slovenských kolegů 14. srpna 2007 v Bratislavě. Při tomto setkání se oba partneři dohodli na prohloubení
vzájemné výměny informací o struktuře a činnosti obou profesních organizací, o vydavatelských
a publikačních aktivitách, o soutěžích Gloria musaealis a Múzeum roka i o možnostech širší výměny výstav
mezi členskými institucemi v obou zemích.
V souladu s usnesením VIII. sněmu AMG navázala exekutiva první oficiální kontakty s profesní
organizací rakouských muzejníků, s Rakouským svazem muzeí (Österreichischer Museumsbund – ÖMB).
Setkání zástupců exekutivy AMG s prezidentem ÖMB Peterem Assmannem a sekretářem této organizace
Stefanem Traxlerem se uskutečnilo 23. dubna 2007 v hornorakouském Linci. Obě sdružení se dohodla na
postupném vytváření podmínek pro podporu spolupráce muzeí v příhraničních oblastech příslušných krajů
na české a spolkových zemí na rakouské straně.
AMG se opět podílela na organizaci tentokrát již 16. setkání pracovníků z českých, bavorských
a saských muzeí, které se ve dnech 3.–5. října 2007 konalo v bavorském Pasově. Tématem setkání byly
společné perspektivy muzejní práce, regionální a přeshraniční spolupráce.
AMG byla výkonnou ředitelkou AMG zastoupena na Generální konferenci ICOM konané ve dnech
20.–22. srpna 2007 ve Vídni a v rámci konference se Anna Komárková, DiS. s příspěvkem o AMG
zúčastnila též společného setkání asociací muzeí z celého světa sdružených do organizace WAMO dne 19.
srpna 2007.
Naproti tomu se v uplynulém roce nepodařilo uskutečnit plánované setkání AMG s maďarskou
muzejní asociací a také na výročním zasedání Evropské mezinárodní organizace muzejních asociací NEMO,
konaném od 23. do 25. listopadu 2007 v lotyšské Rize, tentokrát zástupce AMG chyběl.
Také v uplynulém období se AMG aktivně účastnila činnosti Českého komitétu Modrý štít, v němž
zasedá společně s dalšími sdruženími v oblasti paměťových institucí (muzeí a galerií, knihoven, archivů
a památkové péče) a to zejména spoluprací na vydání sborníku z pracovního semináře „Klimatizace
v muzeích, knihovnách a archivech“, který proběhl v roce 2006.
Tak jako v předchozích letech AMG i nadále nacházela řadu formálních i neformálních příležitostí
ke spolupráci s programově nejbližšími sdruženími, a to s Českým výborem ICOM a s Radou galerií ČR.
Vedle účasti zástupců AMG na výročním zasedání ČV ICOM dne 27. února 2007 proběhlo počátkem roku
(12. ledna 2007) také společné jednání exekutivy AMG a představitelů ČV ICOM, které stanovilo společné
aktivity pro nadcházející období v oblasti spolupráce na poli publikační činnosti, při přípravě seminářů
a konferencí, na Národní soutěži muzeí ČR Gloria musaealis a při podpoře zahraničních studijních cest
muzejních pracovníků.
Předsedkyně AMG se zúčastnila jednání Sněmu Rady galerií České republiky, které proběhlo ve
dnech 23.–24. října 2007 v Olomouci a mj. zvažovalo způsob řešení své existenční krize cestou členství
v AMG. Tato otázka však zůstává i nadále otevřená. Mimo to se Rada galerií stejně jako ČV ICOM podílela
na přípravě IV. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví „Muzeum a současné
legislativní prostředí II.“, které proběhlo ve dnech 7.– 8. listopadu 2007 v Brně.
Nově se konstituovala spolupráce s Asociací krajů ČR na setkání zástupců AMG s novým
předsedou Komise Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči Mgr. Martinem Baxou dne 21. srpna 2007,
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a to konkrétně na bázi přípravy novely památkového zákona, týkající se problematiky archeologie.
Současně bylo dohodnuto pravidelné setkávání a výměna informací i o jiných aktuálních problémech.
Zájem o obnovení spolupráce s AMG, i když prozatím ne formou přímého členství, jež AMG
počátkem roku 2007 ukončila, projevilo nové vedení Unie zaměstnavatelských svazů. Jednání exekutivy
dne 30. srpna 2007 se zúčastnili nový prezident UZS Ing. Pavel Dušek a ředitelka její správní sekce Mgr.
Veronika Boháčková. Tématem jednání byly hlavně připomínky AMG k návrhu novely památkového zákona,
které UZS podpořila na jednání tripartity, kde umožnila účast zástupce AMG a pozvala zástupce AMG i na
jednání své kulturní sekce.

Faktografická část
A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2007

AMG je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/2000 Sb. o sdružování občanů. AMG má
ve svých stanovách kodifikovány tři druhy členství, a to členství řádné (pro sbírkotvorné instituce a jiné
právnické osoby působící v oblasti muzejnictví), členství individuální a čestné (pro fyzické osoby, které byly
nebo jsou činné v muzejnictví nebo v příbuzných oborech na území ČR).
Na počátku roku 2007 měla AMG 52 individuálních, 6 čestných a 259 řádných členů. V průběhu
roku 2007 Senát AMG přijal na základě přihlášek 7 řádných členů a 5 individuálních členů; 1 řádný a 2
individuální členové v průběhu roku z AMG vystoupili. V závěru roku 2007 byl pro neplacení členských
příspěvků rozhodnutím senátu AMG vyloučen 1 řádný a 1 individuální člen AMG. K 31. prosinci 2007 bylo
registrováno 54 individuálních, 6 čestných a 264 řádných členů.
Druh zřizovatele
Ministerstvo kultury ČR
Kraj
Město nebo obec
Jiné ministerstvo
Památkový ústav
Podnikatelský subjekt
Nevládní nezisková organizace
Soukromá osoba
Církev či náboženská společnost
Vysoká škola
Jiný zřizovatel
Celkem

Celkem muzea v ČR
18
96
260
6
8
46
62
43
10
9
13
571

Členská muzea AMG
18
80
108
5
2
14
17
6
5
5
4
264

tj. v %
100,00%
83,33%
41,54%
83,33%
25,00%
30,43%
27,42%
13,95%
50,00%
55,56%
30,77%
46,23%

B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG v roce 2007
Exekutiva AMG

Předsedkyně AMG: PhDr. Eva Dittertová, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., Muzeum Cheb
I. místopředseda AMG: PhDr. Michal Lukeš, Národní muzeum
II. místopředseda AMG: Ing. Vlastimil Vykydal, Technické muzeum v Brně
Členové exekutivy: PhDr. Luděk Beneš (Muzeum Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi), PhDr. Pavel Ciprian
(Muzeum města Brna), PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově), plk. Mgr. Aleš Knížek
(Vojenský historický ústav Praha)
Členové exekutivy s hlasem poradním: Ing. Milena Burdychová (Regionální muzeum v Chrudimi,
předsedkyně revizní komise AMG), Anna Komárková, DiS. (výkonná ředitelka AMG)
Zasedání:
Exekutiva se za rok 2007 sešla celkem sedmnáctkrát: 12. ledna, 13. února, 22. února, 7. března, 27.
března, 18. dubna, 10. května, 29. května, 14. června, 17. července, 14. srpna, 30. srpna, 13. září, 2. října,
30. října, 26. listopadu a 11. prosince.
Pro potřeby přímého kontaktu má exekutiva AMG mezi své členy rozděleny jednotlivé Krajské sekce AMG
a sféry kompetencí v rámci AMG.
PhDr. Luděk Beneš – Liberecká a Středočeská krajská sekce; legislativní činnost a soutěž Gloria musaealis
PhDr. Pavel Ciprian – Jihomoravská a Zlínská krajská sekce; zahraniční vztahy
PhDr. Eva Dittertová – Jihočeská a Karlovarská krajská sekce; koncepční činnost a vnitřní chod AMG
PhDr. Jana Hutníková – Plzeňská a Ústecká krajská sekce; Věstník AMG, ediční činnost, malá muzea
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plk. Mgr. Aleš Knížek – Královéhradecká a Pardubická krajská sekce a Krajská sekce Vysočina; vnější
vztahy AMG
PhDr. Michal Lukeš – Krajská sekce hlavního města Prahy; koncepční činnost a vnitřní chod AMG, vnější
vztahy AMG
Ing. Vlastimil Vykydal – Olomoucká a Moravskoslezská krajská sekce; muzeologie a vzdělávání, ekomonika
AMG

Senát AMG
Členové senátu: Dle stanov AMG jsou členy senátu s hlasem rozhodovacím členové exekutivy AMG,
předsedové krajských sekcí a komisí a představitelé institucí zařazených do 1. kategorie členských
příspěvků dle § 10 odst. 7 Stanov AMG. Členy senátu s hlasem poradním jsou předsedové oborových
a regionálních kolegií, členové revizní komise a výkonný ředitel AMG.

Zasedání v roce 2007:

Senát zasedal v průběhu roku 2007 celkem čtyřikrát, ve dnech 22. února, 29. května, 2. října a 1. prosince.

Krajské sekce AMG
Krajská sekce hlavního města Prahy
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hlavního města Prahy, datum poslední volby
9.1.2007.

Zasedání v roce 2007:

9.1.2007, Národní muzeum – na zasedání byly projednány tyto body: informace ze Senátu AMG
12.12.2006, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, příprava Pražské muzejní noci 2007, volba předsedy
Krajské sekce hl. m. Prahy.
6.12.2007, Národní muzeum – na zasedání byly projednány body: informace ze Senátu AMG 2.10.2007,
příprava Pražské muzejní noci 2008, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, muzejní statistika, diskuse
o archivním a památkovém zákoně, investiční záměry institucí, současná situace Památníku národního
písemnictví.

Středočeská krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Jan Vinduška, Polabské muzuem v Poděbradech, datum poslední volby 29.11.2006

Zasedání v roce 2007:

6.6.2007, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – informace ze zasedání senátu AMG 22.2.2007
a 29.5.2007, informace o členech a nečlenech Středočeské krajské sekce AMG, rozpočet AMG na rok
2007 a zvýšení příspěvků AMG za rok 2007, problematika malých muzeí.
26.11.2007, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – informace o jednání Senátu AMG 2.10.2007,
muzejní statistika, problematika malých muzeí, zhodnocení kolokvia 2007 v Brně.

Jihočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Pavel Šafr, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, datum poslední volby
8.2.2007.

Zasedání v roce 2007:

8.2.2007, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – zhodnocení činnosti sekce za období 2004–2006,
volba předsedy, program činnosti na další období krajské sekce.
14.6.2007, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – informace z jednání Senátu AMG 29.5.2007,
projednání situace v Kolegiu jihočeských muzeí a Kolegiu šumavských muzeí, projednávání individuálních
smluv s OSA.
21.11.2007, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – účast předsedkyně AMG PhDr. Evy Dittertové,
diskuse k úspěšnému kolokviu „Muzeum a současné legislativní prostředí II.“, informace dr. Dittertova ke
koncepci pomoci malým muzeím, k členskému příspěvku AMG, přijetí nového člena sekce Městského
muzea v Bechyni.
Konferenční činnost orgánu AMG: účast na odborných seminářích v Jihočeském muzeum v Českých
Budějovicích se zahraniční účastí v rámci přeshraniční spolupráce.

Další činnost:

Muzejní studijní exkurze po muzeích a významných památkových objektech Opavska.

Plzeňská krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské muzeum ve Zbiroze, datum volby: 20.11.2006
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Zasedání v roce 2007:
19.11.2007, Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech – seznámení s novinkami v české legislativě,
informacemi ze IV. celorepublikového kolokvia v Brně. Názorové vyjádření k připravované metodické
příručce pro „malá muzea“.

Karlovarská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Pavel Chrást, Muzeum Aš, datum poslední volby: 22.12.2006

Ústecká krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Milan Rosenkranc, Oblastní muzeum v Děčíně, p.o., datum volby 15.2.2007

Zasedání v roce 2007:

15.2.2007, Oblastní muzeum v Děčíně, p.o. – volba předsedy krajské sekce, informace ze senátu AMG,
zpráva o grantu „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu“, redakce připravované publikace
„Tajnosti depozitářů aneb Předměty s příběhem“.
20.11.2007, Nový Hrad v Jimlíně – informace ze senátu AMG, zpráva o průběhu IV. Celorepublikového
kolokvia v Brně, redakce publikace „Tajnosti depozitáře“, informace o soutěži Gloria musaealis 2008.

Ediční činnost orgánu AMG:

Kolektiv autorů: Tajnosti depozitářů aneb Předměty s příběhem, Regionální muzeum v Teplicích, 2007,
s. 255 , náklad 1 000 výtisků, neprodejné. Vydání finančně podpořil Ústecký kraj. Reprezentativní vázaná
celobarevná publikace, v níž 16 muzeí a galerií Ústeckého kraje představuje své zajímavé exponáty, jejichž
jedinečnost spočívá v příběhu, který vyprávějí.

Konferenční činnost orgánu AMG:

30.11.2007 – setkání členů komise muzejních historiků AMG na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.
Seznámení s výsledky projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu z řad německých
antifašistů“, vernisáž putovní výstavy „Zapomenutí hrdinové“.

Liberecká krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Zdeněk Vitáček, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, datum poslední volby
15.2.2007

Královéhradecká krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Zdeněk Zahradník, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, datum volby:
15.11.2006

Pardubická krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. František Šebek, Východočeské muzeum v Pardubicích, datum volby: 18.12.2006

Zasedání v roce 2007:

22.7.2007, Východočeské muzeum v Pardubicích – informace o dění v AMG (zvl. nová internetová
prezentace); informace o dění v muzeích regionu; možnosti získání grantů z programů EU a kraje, možnosti
spolupráce s Univerzitou Pardubice (praxe studentů v muzeích).

Další činnost orgánu AMG:

Celodenní seminář pracovníků muzeí Pardubického kraje k otázkám metodiky výstavní činnosti muzeí dne
22.10.2007 (účast 27 pracovníků muzeí kraje).

Krajská sekce Vysočina
Předseda sekce: RNDr. Karel Malý, Muzeum Vysočiny Jihlava, datum volby 20.6.2006 (na funkci rezignoval
2007)

Další činnost orgánu AMG:

Školení IT: celkem 14 lekcí po 7 hodinách (tj. 98 hodin) s celkovou účastí 161 lidí.

Jihomoravská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Antonín Reček, Muzeum Brněnska, datum poslední volby 5.12.2006

Zasedání v roce 2007:

17.12.2007, Vila Tugendhat, Brno – předmětem jednání bylo seznámení přítomných s unikátním objektem
zapsaným do seznamu UNESCO. Dále na programu bylo zhodnocení IV. celorepublikového kolokvia, které
proběhlo v listopadu r. 2007 v Brně s ohlasem velmi kladným; informace o webových stránkách AMG;
aktualizace adresáře muzeí; příprava projektu Muzejní noc v Jihomoravském kraji; příprava projektu
„Analýzy struktury sbírkových fondů muzeí ČR“ a další aktuální otázky týkající se muzeí.
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Olomoucká krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Miloslava Hošková, Vlastivědné muzeum v Olomouci, datum poslední volby
15.6.2006

Zasedání v roce 2007:

9.1.2007, Vlastivědné muzeum v Olomouci – informace o jednání AMG s OSA.
11.7.2007, Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o. – pracovní problémy muzeí, představení nového ředitele
muzea v Jeseníku Mgr. Vladimíry Rybové.

Zlínská krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Ivan Plánka, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, datum poslední volby
13.11.2006
Členové výboru: PhDr. Ivo Frolec (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti) – I. místopředseda, Ing. Jiří
Stránský (Muzeum Kroměřížska v Kroměříži) – II. místopředseda, Mgr. Jiří Haas (Muzeum regionu Valašsko
ve Vsetíně), datum poslední volby: 13.11.2006

Zasedání v roce 2007:

14.3.2007, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – projednání společných výstav muzeí Zlínského kraje,
informace ze Senátu AMG.
22.6.2007, Muzeum Kroměřížska, p.o. – řešení navázání spolupráce s městskými a soukromými muzei
v rámci krajské sekce.
20.9.2007, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – autorský zákon, sbírky, jejich uložení v rámci nových
depozitářů, evidence.
23.11.2007, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – projednání zvýšení členských příspěvků,
zkušenosti se zástupci ochranných svazů, problematika archiválií.

Moravskoslezská krajská sekce
Předsedkyně sekce: RNDr. Jiřina Kábrtová, Ostravské muzeum, datum poslední volby 1.12.2006
Členové výboru: Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále), PhDr. Jaromír Kalus (Slezské zemské
muzeum Opava), PhDr. Zuzana Břízová (Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek), dr. Zbyněk Ondřeka (Muzeum
Těšínska, Český Těšín); datum poslední volby výboru: 1.12.2006

Zasedání v roce 2007:

2.2.2007, Ostravské muzeum – jednání ředitelů muzeí moravskoslezské sekce s řediteli muzeí Opolského
a Slezského vojvodství o další možné spolupráci v rámci historického území Horní Slezsko.
2.3.2007, Ostravské muzeum – schůzka ředitelů muzeí Moravskoslezského kraje s náměstkem hejtmana
Bc. Adamcem. Řešila se problematika sbírkotvorné činnosti muzeí, vzájemná spolupráce a zastoupení
v publikaci Bibliografie hornoslezských muzejníků (vydá Muzeum Slaskie w Katowicach).
15.5.2007, Racibórz v Polsku – zhodnocení společného projektu Setkání pracovníků muzeí Horního
Slezska a veletrh hornoslezských muzeí, diskuse k námětům další spolupráce – výstava Sv. Florián
v Horním Slezsku, k výsledkům dotazníků (vyplňovány návštěvníky zúčastněných muzeí před konáním
projektu).

Ediční činnost orgánu AMG:

„Muzea Horního Slezska na české i polské straně“, publikace představující zúčastněná muzea – v češtině
a polštině s anglickým resumé, seznam všech muzeí působících na území Horního Slezska. Vydalo
Ostravské muzeum, příspěvková organizace, únor 2007. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské
unie (Interreg III.A). Textová úprava Jiřina Kábrtová, Michaela Troszoková.
Konferenční činnost orgánu AMG:
2.2.2007 konference v rámci projektu „Setkání pracovníků muzeí Horního Slezska a veletrh hornoslezských
muzeí“ (dopoledne příspěvky s tématikou muzejnictví, odpoledne jednání a příspěvky v odborných
oborových sekcích).

Další činnost orgánu AMG:

V rámci projektu „Setkání pracovníků muzeí Horního Slezska a veletrh hornoslezských muzeí“ proběhla
výstavní část – veletrh 28 muzeí na výstavišti Černá louka v Ostravě (během necelých tří dnů shlédlo stánky
jednotlivých muzeí a vyzvedlo si propagační materiály téměř 1000 návštěvníků). Všechny části projektu byly
spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie a partnery bylo město Ostrava (finanční dokrytí ve výši 25%
z celkového rozpočtu) a na polské straně Muzeum v Raciborzu.

Komise AMG
Komise archeologická
Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, individuální člen AMG
Datum poslední volby předsedy: 23.5.2007
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Členové výboru: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou), PhDr.
Ondřej Chvojka (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Mgr. Dana Menoušková (Slovácké muzeum,
v Uherském Hradišti), PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. (Moravské zemské muzeum), tajemnice výboru, doc.
PhDr. Martin Oliva, PhD. (Moravské zemské muzeum), PhDr. Pavel Šebesta (Krajské muzeum
Karlovarského kraje, p.o., Muzeum Cheb), Mgr. Věra Šlancarová (Muzeum města Brna), PhDr. Bedřich
Štauber (Oblastní muzeum v Lounech), PhDr. Markéta Tymonová (Slezské zemské muzeum v Opavě)
a PhDr. Jarmila Valentová (Regionální muzeum v Kolíně).; datum poslední volby výboru: 23.5.2007
Počet členů komise: 44 institucí (78 zástupců), 1 individuální člen

Zasedání v roce 2007:

23.5.2007, Muzeum Novojičínska – volba tajemníka, novela památkového zákona, další porady výboru
probíhají formou e-mailových oběžníků a diskusí.

Konferenční činnost orgánu AMG

23.–25. 5. 2007, Muzeum Novojičínska – seminář na téma “Podíl nemuzejních archeologických institucí
na tvorbě, využívání a prezentaci muzejních sbírek”. Diskutovány byly problémy ve vztazích obou stran při
předávání nálezového materiálu (majetkové, technické); dále diskuse k návrhu novely archeologických
paragrafů památkového zákona č. 20/1987 Sb.

Další činnost orgánu AMG:

Další diskuse k návrhu novely archeologických paragrafů památkového zákona č. 20/1987 Sb., výsledky
sděleny exekutivě AMG (dr. Frýdovi).

Komise botanická
Předseda komise: RNDr. Jiří Brabec, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., Muzeum Cheb., datum
poslední volby: 29.5.2007
Členové výboru: RNDr. Karel Sutorý (Moravské zemské muzeum); Mgr. Kamila Dvořáčková (Muzeum
Vysočiny Jihlava, p.o.); datum poslední volby výboru: 29.5.2007
Počet členů komise: 37 institucí (49 zástupců), 2 individuální členové

Zasedání v roce 2007:

29.5.2007, Protivanov – plenární zasedání komise, zvolení návrhové a volební komise, projednání akcí
a hospodaření v roce 2006, volba výboru komise na další funkční období, informace o připravovaných
akcích v roce 2007, návrh rozpočtu a akcí na rok 2008, diskuse plánu činnosti botanické komise AMG na
období 2008–2010. Diskuze možnosti dalšího profesního vzdělávání členů botanické komise AMG. Krátké
představení několika výstavních projektů..

Konferenční činnost orgánu AMG:

Seminář botaniků muzeí ČR a SR v Protivanově na Drahanské vrchovině 28. května až 1. června 2007
Každoroční týdenní seminář sestávající z odborných exkurzí a přednášek tentokrát zaměřený na flóru
a vegetaci Drahanské vrchoviny a Vyškovska.
Podzimní determinační seminář – Brno 4. až 5. října 2007
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený tentokrát na problematiku domácích i pěstovaných taxonů vrb (Salix)
doplněný ukázkou v Arboretu MZLU Brno. Přednášku, determinační seminář a exkurzi v Arboretu vedli prof.
Ing. Jaroslav Koblížek, CSc., Ing. Luboš Úradníček, CSc. a Ing. RNDr. Vladimír Čížek.

Komise dějin umění
Předseda komise: PhDr. Jan Mohr, Severočeské muzeum v Liberci
Členové výboru komise: Mgr. Barbora Svojanovská (Muzeum hlavního města Prahy); Mgr. Radim Vondráček
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Počet členů komise: 32 institucí (36 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2007: komise se v roce 2007 nesešla

Komise etnografů
Předseda komise: Mgr. Jaroslav Dvořák, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, datum poslední volby výboru:
4.3.2008
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Bechný (Západočeské muzeum v Plzni); PhDr. Jana Beránková
(Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.); PhDr. Alena Kalinová (Moravské zemské muzeum); Mgr. Jana
Tichá (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm); datum poslední volby výboru: 30.10.2007
Počet členů komise: 41 institucí (70 zástupců),4 individuální členové

Zasedání v roce 2007:

28.–29.6.2007, Masarykovo muzeum Hodonín – zasedání v rámci semináře, elektronická prezentace
lidové kultury a etnografie
30.10.2007, Muzeum Vysočiny Třebíč – databáze pro spolupráci s VŠ, informace (Pojmosloví
etnografických sbírek, realizace programu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, projekty
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komise na rok 2008), hlavní bod programu: volba nového výboru Etnografické komise AMG na roky 2008–
2011.

Konferenční činnost orgánu AMG:

28.–29.6.2007, Masarykovo muzeum Hodonín – seminář měl název Elektronická prezentace lidové kultury
a etnografie; program: Databáze pro spolupráci s VŠ, pojmosloví etnografických sbírek, webové prezentace
etnografie a lidové kultury, nové webové stránky AMG, sdílené národní autority. Pracovní blok: Elektronická
prezentace Databáze informací pro VŠ (databáze je hlavním bodem projektu Etnografické komise
„Spolupráce Etnografické komise AMG s vysokými školami a univerzitami“), Elektronické prezentace
Pojmosloví etnografických sbírek (ukázky do současné doby dokončených pojmosloví); 2. pracovní blok:
webové prezentace oboru etnografie a prezentace etnografických sbírek jednotlivých muzeí prostřednictvím
jednotlivých členů komise, webové stránky AMG, projekt Sdílené národní autority, projekty Etnografické
komise na rok 2007.
30.10.2007, Muzeum Vysočiny Třebíč – pracovní blok: prezentace Databáze informací pro VŠ, realizace
programu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, pojmosloví Etnografických sbírek – kovářství,
zemědělství, řemenářský inventář; projekty komise na rok 2008

Další činnost orgánu AMG:

Odborné exkurze: 29.6.2007 exkurze členů Etnografické komise na Slovanské hradiště v Mikulčicích
(pobočku Masarykova muzea v Hodoníně), návštěva vinných sklípků. 30.10.2007 exkurze členů
Etnografické komise do Jaroměřic nad Rokytnou a Boňova – etnografických lokalit lidové kultury.
Vytvoření „Muzejně-informační databáze pro VŠ“. Databáze je hlavním výstupem projektu Etnografické
komise „Spolupráce Etnografické komise AMG s vysokými školami a univerzitami“. Databáze byla úspěšně
spuštěna a je k dispozici na webových stránkách AMG v sekci „Dění v oboru“.

Komise geologů
Předsedkyně komise: RNDr. Petra Burdová, Národní muzeum, datum poslední volby 30.5.2007
Členové výboru komise: RNDr. Stanislav Houzar (Moravské zemské muzeum); RNDr. Irena Jančaříková
(Muzeum Českého krasu Beroun), datum poslední volby 30.5.2007
Počet členů komise: 18 institucí (34 zástupců)

Zasedání v roce 2007:

30.5.2007, Opalisko – Závažná Poruba, Slovensko – hlavní náplní jednání byla zpráva o činnosti
geologické komise AMG a novinkách z činnosti celé AMG, kterou přednesla předsedkyně komise Mgr. Petra
Burdová. Diskuse probíhala na téma legislativa, pracovní podmínky, evidence sbírek, vyhlašované soutěže
a jejich výsledky.

Ediční činnost orgánu AMG:

Kolektiv autorů: Exkurzný sprievodca po mineralogických a geologických lokalitách. Seminár múzeí SR a ČR
Opalisko 2007, editor: RNDr. Monika Orvošová, vydalo: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
Liptovský Mikuláš, 32 s.

Konferenční činnost orgánu AMG:

28.5.–1.6. 2007, Opalisko – Závažná Poruba, Slovensko – velmi pečlivě a fundovaně připravený seminář
splňoval vysoké nároky na přednáškovou část, která připravila účastníky semináře na terénní – exkurzní
část. V rámci exkurzí navštíveno cca 17 lokalit, některé jsou nedávno opuštěnými dobývkami, některé jsou
z valné části již ve stadiu téměř zaniklých lokalit a některé jsou klasickými lokalitami. Mimořádně působivé
byly návštěvy krasových jeskyní, které dokumentují efektivní způsoby ochrany těchto jevů. Zhodnocení
aktuální situace na místě přispívá k dalšímu projektování záchranných programů některých tradičních
lokalit. Současně navštíveny muzejní expozice v zájmovém regionu s diskusí nad konkrétními záměry
a výsledky muzejní činnosti. Z větších expozic to bylo např. Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovském Mikuláši. Při závěrečném hodnocení bylo konstatováno, že organizátoři se zhostili svého úkolu
více než výborně, s obětavostí a plným nasazením.

Další činnost orgánu AMG:

Několikadenní seminář, pořádaný jednou do roka skýtá nejlepší možnost přednášek i oponentury vybraných
koncepčních problémů, uvedení všech novinek (vzdělávání a školení) do povědomí odborníků, sdružených
v rámci komise, seznámení s výzkumnými projekty a jejich výsledky (což vede k mezimuzejní spolupráci)
a rovněž také výměně výstav, která již několik let dobře funguje.

Komise knihovníků AMG
Předsedkyně komise: PhDr. Jarmila Okrouhlíková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, datum poslední
volby 17.10.2007
Členové výboru komise: PhDr. Ila Šedo (Západočeské muzeum v Plzni, místopředseda komise a zástupce
Plzeňského kraje), PhDr. Květa Hartmanová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, tajemnice), PhDr.
Štěpánka Běhalová, PhD. (Muzeum Jindřichohradecka, zástupce Jihočeského kraje), Jana Fridrichová
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(Muzeum Česká Lípa, zástupce Libereckého kraje), Mgr. Jana Habustová (Vlastivědné muzeum v Olomouci,
zástupce Olomouckého kraje), Vladimír Jarý (Muzeum Rychnov nad Kněžnou, zástupce Královéhradeckého
kraje), PhDr. Božena Kabelíková (Muzeum Vysočiny v Třebíči, zástupce kraje Vysočina), Zuzana Kafková
(Technické muzeum v Brně, zástupce Jihomoravského kraje), Irena Michaláková (KMKK, Muzeum Cheb,
zástupce Karlovarského kraje), PhDr. Jana Michlová (Regionální muzeum Teplice, zástupce Ústeckého
kraje), Iva Nývltová (Muzeum východních Čech, zástupce Královéhradeckého kraje), Mgr. Alena Petruželová
(Památník národního písemnictví, zástupce kraje Hlavního města Prahy), Mgr. Věra Slavíková (Středočeské
muzeum v Roztokách, zástupce Středočeského kraje), Mgr. Helena Stejskalová (Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, zástupce Jihočeského kraje), Mgr. Marie Šírová (Národní muzeum, zástupce Prahy),
Mgr. Renata Tetřevová (Východočeské muzeum v Pardubicích, zástupce Pardubického kraje), Mgr. Zuzana
Tichá (Slezské zemské muzeum v Opavě, zástupce Moravskoslezského kraje), PhDr. Helga Turková
(Národní muzeum, zástupce Prahy); datum poslední volby výboru 17.10.2007
Počet členů komise: 47 institucí (75 zástupců), 2 individuální členové

Zasedání v roce 2007:

16.4.2007, Praha, Uměleckoprůmyslové museum – příprava semináře a adresáře KK AMG
25.4.2007, Praha, Uměleckoprůmyslové museum – příprava semináře a valné hromady KK AMG
26.11.2007, Praha, Uměleckoprůmyslové museum – hodnocení semináře 2007 a adresáře, plán činnostipříprava příručky pro muzejní knihovny, příprava semináře 2008 v Plzni.
Ediční činnost orgánu AMG: Adresář knihoven muzeí a galerií ČR. Sestavila Květa Hartmanová. Praha
2007, Národní knihovna.239 s. Publikace vydaná za podpory Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Náklad 500 výtisků.

Konferenční činnost orgánu AMG:

16.–18.10.2007, Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb – semináře se zúčastnilo 135
knihovníků. Hlavní program semináře byl zaměřen na historické fondy muzejních knihoven, a především na
péči o ně. Zazněla řada velmi zajímavých a podnětných referátů, které se setkaly s velkým zájmem
účastníků. Seminář byl zakončen poslední den workshopem na téma služby badatelům.
Další činnost orgánu AMG: Spolupráce se Svazem knihovníků a informačních pracovníků.

Komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů
Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek, Technické muzeum v Brně, datum poslední volby 9.11.2004
Členové výboru komise: Ing. Jana Kadeřábková (Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur – místopředsedkyně); Ing. Alena Selucká (Technické muzeum v Brně – tajemnice); Bc. Dana
Modráčková (Regionální muzeum v Chrudimi); Mgr. Antonín Šimčík (Slezská univerzita v Opavě); datum
poslední volby 9.11.2004
Počet členů komise: 68 institucí (190 zástupců), 19 individuálních členů

Zasedání v roce 2007:

4.9.2007, Jihomoravské muzeum ve Znojmě – plenární zasedání komise v rámci Konference konzervátorů
a restaurátorů ve Znojmě. Změna názvu komise na Komise konzervátorů-restaurátorů AMG. Přijat
„Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG“, ponechána možnost materiál připomínkovat,
konečná verze bude známa v počátku roku 2008.

Konferenční činnost orgánu AMG:

27.3.2007, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – seminář „Plastochemické metody v konzervaci“,
pořádaný oddělením konzervace Středočeského muzea v Roztokách u Prahy ve spolupráci s pracovní
skupinou Kovy Komise KRP; otevření pracoviště plazmatické redukce, které bylo zničeno při záplavách
v roce 2002.
4.–6.9.2007, Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Konference konzervátorů a restaurátorů ve Znojmě,
pořádaná Technickým muzeem v Brně ve spolupráci s komisí KRP a Jihomoravským muzeem ve Znojmě.
Změna názvu komise na Komise konzervátorů-restaurátorů AMG (viz článek o konferenci ve Věstníku AMG
6/2007).
26.11.2007, Praha, Národní muzeum – seminář „Péče o orientální textilie“, pořádaný komisí KR ve
spolupráci s Národním muzeem.

Ediční činnost orgánu AMG:

Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Brno 2007, ISBN 80-86413-35-7.
Pracovní skupina Kovy pod vedením Aleny Havlínové – členové redakční rady (RNDr. Alena Šilhová, Aranka
Daňková, Světlana Spiwoková, Ing. Dušan Perlík, Ing. Jan Josef, Ing. Martin Mrázek, Mgr. Ivan Berger, Ing.
Alena Selucká, Ing. Ivo Štěpánek, Mgr. Antonín Šimčík) se soustředili na dokončování a revidování textů,
zpracování připomínek oponentů k 1. kapitole, doplnění textů obrázky a kompletaci podkladů ukázek
restaurátorských postupů pro CD. Během prací bylo zřejmé, že některé části je nutno ještě dopracovat např.
ve vztahu ke Kodexu a rozšířit včetně oponentur. Kolegové ze skupiny Kovy se také podíleli na vypracování
Kodexu – Mgr. Antonín Šimčík, Ing. Jan Josef a Mgr. Ivan Berger. Všichni členové redakční rady rovněž
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spolupracovali při dokončování Kodexu – poskytl definice základních pojmů a upřesnění terminologie oboru
i pro 1. kapitolu publikace Kovy. Redakční rada se sešla 15.–16.1., 14.2., 27.–28.3., 26.–27.4., 3. a 6.8.,
24.10., 21–22.11. v TMB, kde došlo ke konečnému odsouhlasení konečného názvu publikace na
„Konzervování a restaurování kovů – ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin“, ke
kompletaci materiálů včetně výběru grafického návrhu desek a vlastní grafiky a následnému předání
tiskárně pro provedení přípravných prací pro tisk.
Pracovní skupina pro vytvoření „Kodexu muzejního konzervátora-restaurátora“, kterou koordinovala Mgr.
Dana Modráčková (Regionální muzeum v Chrudimi) – konečný název „Dokument o profesi konzervátorarestaurátora AMG“. Smyslem stanovit základní cíle, zásady a požadavky na profesy konzervátorarestaurátora a jeho roli při ochraně kulturního dědictví v muzeích a galeriích ČR. Dokument vytvořen na
podporu a obranu specificky muzejního přístupu k ochraně předmětů kulturního dědictví. Pracovní skupina
byla ustavena v roce 2005 (Mgr. Pavel Holman, Ing. Jan Josef, Ing. Jana Kadeřábková, ak. mal. Zdena
Kuželová, Mgr. Antonín Šimčík, Bc. Petr Polášek a Mgr. Ivan Berger) a v průběhu roku 2007 se sešla 4krát.
Konečná verze dokumentu byla odsouhlasena 17.5.2007, poté byla rozeslána členů komise KR
k připomínkování, konečná verze bude známa v počátku roku 2008.

Komise muzeologická
Předsedkyně komise: Mgr. Irena Chovančíková, Masarykovo muzeum v Hodoníně
Členové výboru komise: PhDr. Naděžda Urbánková (Technické muzeum v Brně); Ing. arch. Petr Krajči
(Národní technické muzeum Praha); Mgr. Dana Veselská (Židovské muzeum Praha); Mgr. Pavel Holman
(Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně)
Počet členů komise: 25 institucí (29 zástupců), 1 individuální člen

Komise muzejních historiků
Předseda komise: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, datum poslední volby 29.11.2006
Členové výboru komise: PhDr. Stanislav Slavík (místopředseda, Národní muzeum), Bc. Josef Kremla
(jednatel, České muzeum stříbra v Kutné Hoře), PhDr. Drahomíra Nováková (členka výboru, Městské
muzeum a knihovna Čáslav), Mgr. Václav Trantina (člen výboru, Hornické muzeum Příbram – Památník
Vojna), datum poslední volby 29.11.2006
Počet členů komise: 12 institucí (19 zástupců)

Komise numismatiků
Předseda komise: PhDr. Eduard Šimek, CSc., individuální člen AMG, datum poslední volby: 16.10.2007
Členové výboru komise: Mgr. Luboš Polanský (Národní muzeum – tajemník), PhDr. Vlastimil Novák (Národní
muzeum), datum poslední volby: 16.10.2007
Počet členů komise: 19 institucí (22 zástupců), 1 individuální člen

Zasedání v roce 2007:

16.10.2007, Praha, Národní muzeum – projednání Jednacího řádu komise, volba předsedy a členů výboru
komise, projednání plánu činnosti na rok 2008, příprava odborného semináře na téma „Nálezy mincí –
jejich archeologický kontext a historický význam“ (říjen 2008, seminář ve spolupráci s Akademií věd ČR,
diskuse k tématům „Detektor“ a evidence nálezů mincí“.

Komise pro bezpečnost v muzeích
Předseda komise: Ing. Pavel Jirásek, individuální člen AMG
Členové výboru komise: PhDr. Michal Lukeš (Národní muzeum, Praha – místopředseda); PhDr. Ivan Plánka
(Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – tajemník)
Počet členů komise: 11 institucí (14 zástupců), 1 individuální člen

Komise pro lidové stavitelství
Předseda komise: PhDr. Luboš Smolík, Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Drápala, PhD. (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm);
Mgr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech); PhDr. Radim Urbánek (Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě)
Počet členů komise: 22 institucí (25 zástupců), 4 individuální členové

Komise pro militária
Předseda komise: PhDr. Ladislav Čepička, Vojenský historický ústav, datum poslední volby 16.12.2004
Členové výboru komise: Vlastimil Schildberger (Moravské zemské muzeum – místopředseda); Mgr. Petr
Obšusta (Muzeum Vysočiny v Třebíči – tajemník); datum poslední volby výboru 16.12.2004
Počet členů komise: 8 institucí (9 zástupců)
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Komise pro muzejní management
Předsedkyně komise: PhDr. Helena Koenigsmarková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Členové výboru komise: Bc. Alastair Miller (individuální člen AMG – místopředseda); PhDr. Hana Dvořáková
(Moravské zemské muzeum, Brno)
Počet členů komise: 17 institucí (18 zástupců), 3 individuální členové

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Předseda komise: Mgr. Přemysl Reibl, Národní zemědělské muzeum Praha; datum poslední volby:
25.2.2008
Členové výboru komise: PaeDr. Zdeňka Poláková (Moravské zemské muzeum – místopředsedkyně komise)
Marie Pítrová (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), Barbora Horáková (Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě), PhDr. Ludmila Horáková (Moravská galerie v Brně), Mgr. Pavel Holman (FF MU,
Ústav archeologie a muzeologie), Mgr. Drahomíra Přikrylová (Technické muzeum v Brně); datum poslední
volby: 25.2.2008
Počet členů komise: 29 institucí (39 zástupců), 2 individuální členové

Komise pro výpočetní techniku
Činnost komise byla pozastavena Senátem AMG v roce 2007.

Komise regionální historie Moravy a Slezska
Předsedkyně komise: PhDr. Blanka Rašticová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, datum poslední
volby: 22.11.2007
Členové výboru komise: PhDr. Jaromír Hanák (Muzeum Brněnska, Šlapanice – místopředseda, zastupuje
předsedkyni ve všech bodech jejích povinností a práv, člen výboru za Jihomoravský kraj, pověřen
shromažďováním všech informací pro pořádání muzejní burzy a volných míst v členských muzeích), Mgr. Jiří
Mitáček, Ph.D. (Moravské zemské muzeum – jednatel, odpovědný za komunikaci mezi členy výboru,
přípravu programu a zpracování zápisů z jednání KRHMS a společně s předsedkyní na vypracovávání
dokumentů spojených s činností KRHMS (např. projekty pro AMG)), Mgr. Alena Turková (Vlastivědné
muzeum v Šumperku – člen výboru za Olomoucký kraj, pověřena sledováním problematiky digitalizace
sbírek), PhDr. Vladimíra Zichová (Historické muzeum Slavkov u Brna – členka výboru za Jihomoravský kraj,
pověřena sledováním a shromažďováním informací o běžících a připravovaných výstavních projektech,
putovních výstavách a nabídkách spolupráce mezi členy), Mgr. Ilona Pavelková (Muzeum Těšínska, Český
Těšín – člen výboru za Moravskoslezský kraj, pověřena zprostředkováním informací o výstavních
prostředcích, moderních trendech prezentace, dále vydaných publikacích, sbornících a připravovaných
konferencích a seminářích), PhDr. Zdeněk Jirák (Muzeum Vysočiny, Jihlava – člen výboru za Kraj Vysočina,
pověřen mapováním problémů spojených se zpracováváním regionální historie a její prezentací,
shromažďování a koordinace odborných dotazů)
Počet členů komise: 37 institucí (89 zástupců)

Zasedání v roce 2007:

2.5.2007, jednodenní zasedání v Brně – aktuální informace z orgánů AMG, příprava dvoudenního semináře
v Hodoníně, webové stránky komise, informace o činnosti členských muzeí, připravovaných výstavách,
konferencích atd.
21.–22.11. 2007, dvoudenní seminář v Hodoníně – první den dopoledne proběhlo plenární zasedání
komise, jehož cílem bylo zhodnotit výsledky uplynulého tříletého volebního období, provést kontrolu
přijatých programových dokumentů. V další části byly předloženy plenárnímu zasedání programové
dokumenty na další tříleté volební období, kandidátka na složení výboru. V závěru plenárního zasedání se
uskutečnily volby výboru a byly schváleny projednané programové dokumenty. Následoval tradiční
muzeologický workshop: Prezentace muzea vůči veřejnosti – referát Ing. J. Pokorného; Zkušenosti
s propagací výstav i ostatní činnosti, nápady, jak zvýšit návštěvnost formou doplňkových akcí; Výměna
zkušeností se získáváním financí z grantů a různých fondů; Výměna zkušeností s pořizováním regálů
a jiného vybavení depozitářů. Druhý den byl věnován odbornému semináři na téma Česko-slovenské vztahy
a muzeologickému semináři na téma Vinařství a muzea.

Konferenční činnost orgánu AMG:

22.11.2007 – v rámci dvoudenního zasedání byl jeden den věnován odbornému semináři, který byl
připraven ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR, Masarykovým muzeem v Hodoníně a partnerskými
slovenskými muzei. I. Odborný seminář Česko-slovenské vztahy: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.: Moravskoslovenské pomezí v 10.-14. století; Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.: Česko-slovenské vztahy před rokem
1918; PhDr. Magdaléna Rychlíková: Kontakty T. G. Masaryka se slovenskými představiteli; PaeDr. Rastislav
Púdelka, Múzeum Slovenských národných rád, Myjava: Česko-slovenské vzťahy v expozíciách Múzea SNR.
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II. Muzeologický seminář Vinařství a muzea: M. Hoferka, Záhorske múzeum, Skalica: Múzejný výskum
vinohradnictva a vinarstva na Záhorí; PhDr. Viera Drahošová, Záhorske múzeum, Skalica: Prezentácia
výsledkov výskumu vinohradnictva a vinarstva na Záhorí

Další činnost orgánu AMG:

V rámci činnosti komise probíhá na každém zasedání burza putovních výstav. Členové komise ze Zlínského
kraje připravují na rok 2008 společnou putovní výstavu orientálních sbírek těchto muzeí. Výstava bude
v letech 2008–2009 v muzeích zřizovaných Zlínským krajem: pořadatelem je Muzeum Kroměřížska,
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašska
ve Vsetíně.

Komise zoologů
Předseda komise: Ing. Ivo Rus, Regionální muzeum v Kolíně, datum poslední volby: 22.9.2004
Členové výboru komise: Ing. Zdeněk Vitáček (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě); RNDr. Karel Pecl
(Prácheňské muzeum v Písku), datum poslední volby: 22.9.2004
Počet členů komise: 28 institucí (42 zástupců)

Zasedání v roce 2007:

10.9.2007, Přerov, Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově

Konferenční činnost orgánu AMG:

10.–12.9.2007, Společný seminář oborové komise zoologů AMG a zoologů SOP v Přerově na Moravě –
plenární zasedání, 13 odborných referátů, celodenní exkurze v Hostínských vrších.

Další členové senátu AMG s hlasem rozhodovacím
Brno, Moravská galerie v Brně
Brno, Moravské zemské muzeum
Brno, Muzeum města Brna
Brno, Technické muzeum v Brně
Cheb, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.
Opava, Slezské zemské muzeum
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni
Praha 1, Národní galerie v Praze
Praha 1, Národní knihovna ČR
Praha 1, Národní muzeum
Praha 1, Památník národního písemnictví
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Praha 1, Židovské muzeum v Praze
Praha 3, Vojenský historický ústav Praha
Praha 7, Národní technické muzeum
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka
Terezín, Památník Terezín, národní kulturní památka

Revizní komise AMG
Předsedkyně: Ing. Milena Burdychová, Regionální muzeum v Chrudimi (od 5.10.2006)
Členové: Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále), PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum J. A.
Komenského Uherský Brod)

C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG v roce 2007

Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
Předseda kolegia: PhDr. Milan Horký, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, datum poslední volby:
23.11.2004

Zasedání v roce 2007:

26.3.2007, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici – dění v asociaci, propagace: představení souborů
propagačních materiálů jednotlivých muzeí – pokračování debaty ze zářijové schůzky, nemuzejní činnost
muzeí (co všechno taky děláme), aktuální dění v muzeích kolegia, různé.
Kolegium muzeí královských měst
Předsedkyně kolegia: RNDr. Miroslava Šandová, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, datum
poslední volby 16.11.2006
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Členové výboru: Mgr. František Povolný, Muzeum TGM v Rakovníku, PhDr. Bedřich Štauber, Oblastní
muzeum v Lounech, příspěvková organizace

Zasedání v roce 2007:

27.11.2007, Muzeum TGM v Rakovníku – Program: kolokvium v Brně – legislativní prostředí – diskuse
k některým problémům, které zde zazněly (autorské právo, spolupráce s archivy), zkušenosti ze spolupráce
s malými a soukromými muzei v regionech aneb metodické návštěvy v současnosti, burza nápadů –
spolupráce se školami, zkušenosti se zpracováváním grantů a programů EU, diskuse a různé.
Další činnost orgánu AMG:
Výměna výstav mezi členskými muzei je realizována průběžně podle potřeb; byla poskytnuta metodická
pomoc Městskému muzeu ve Zbiroze, 5 členů Kolegia se v r. 2007 zúčastnilo kolokvia Muzeum a současné
legislativní prostředí v Brně.
Kolegium muzeí v přírodě
Předseda kolegia: PhDr. Dalibor Hobl, Regionální muzeum v Kolíně
Kolegium jihočeských muzeí
Dne 13.3.2008 bylo na schůzce Jihočeské krajské sekce v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích
rozhodnuto, že kolegium bude pokračovat ve své činnosti. Termín volby předsedy v roce 2008.
Kolegium jihomoravských muzeí
Předseda kolegia: Ing. Jaroslav Martínek, Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.
Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Předseda kolegia: Petr Pech
Kolegium muzeí Prácheňska
Předsedkyně kolegia: Jitka Velková, Městské muzeum a galerie Vodňany, datum poslední volby 13.3.2003
Členové výboru: PhDr. Ivana Říhová (Muzeum středního Pootaví Strakonice), PhDr. Jiří Prášek (Prácheňské
muzeum Písek), Mgr. Karel Petrán (Městské muzeum Blatná), Václav Zahrádka (Městské muzeum Volyně)

Zasedání v roce 2007:

20.3.2007, Strakonice – sbírkotvorná činnost – komise, diskuse k tématu slučování kulturních institucí.

Konferenční činnost orgánu AMG:

11.9.2007, Městské muzeum a galerie Vodňany – Antonín Jan Václav Vokoun (1691–1757) a církevní
správa jeho doby v Čechách – celodenní seminář přednášek k danému tématu, prohlídka církevních
památek ve Vodňanech pro muzejníky a archiváře – plánovaný sborník příspěvků v r. 2008.

Další činnost orgánu AMG:

Colin Rose (Velká Británie) – obrazy, putovní výstava (r. 2006 v MSP Strakonice) výtvarníka z partnerské
oblasti strakonického okresu, březen – duben 2007 Městské muzeum a galerie Bosňany, duben – květen
2007 Městské muzeum Blatná.
Kolegium pobeskydských muzeí
Předseda kolegia: PhDr. Ivo Otáhal, Muzeum Novojičínska
Kolegium šumavských muzeí
Předseda kolegia: Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum
Členové kolegia se rozhodli navázat jednání se zástupci Kolegia jihočeských muzeí o budoucím spojení
obou kolegií.
Kolegium galerií
Předsedkyně kolegia: PhDr. Alica Štefančíková, Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Kolegium okresních muzeí
Předseda kolegia: PhDr. Bedřich Štauber, Oblastní muzeum v Lounech, datum poslední volby 14.5.2001
Členové výboru: Ing. Jaroslav Keller (Muzeum Těšínska), PhDr. Karel Pavelka (Muzeum regionu Valašsko ve
Vsetíně, p.o.)
Kolegium krajských muzeí
Předseda kolegia: Mgr. Alois Čvančara, Severočeské muzeum v Liberci, p.o.

17

D. Hospodaření AMG v roce 2007

AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání (nezisková organizace). Jako
občanské sdružení je registrována Ministerstvem vnitra ČR (č. reg. VSP/1-971/90-R), IČ 61383716,
bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č.ú. 2233905504/0600.

E. Přehled hospodaření AMG v roce 2007
Činnost

Zakázka

Celkem
k 31.12.2007

AMG
k 31.12.2007

MK ČR
k 31.12.2007

převod z roku 2006
členské příspěvky AMG
úrok u běžného účtu
dobropis

182 956,61 Kč
1 478 300,00 Kč
1 318,24 Kč
- Kč

182 956,61 Kč
1 478 300,00 Kč
1 318,24 Kč
- Kč

dotace MK ČR
Magistrát hl. m. Prahy
Magistrát města Brna
příspěvky členů ČKMŠ

1 493 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
25 000,00 Kč

- Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
25 000,00 Kč

1 493 000,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

Celkem granty a dotace

1 918 000,00 Kč

425 000,00 Kč

1 493 000,00 Kč

Celkem

3 580 574,85 Kč

2 087 574,85 Kč

1 493 000,00 Kč

3 740,00 Kč
23 500,00 Kč
249 980,00 Kč
110 760,00 Kč
- Kč

3 740,00 Kč
23 500,00 Kč
249 980,00 Kč
110 760,00 Kč
- Kč

Účastnické poplatky
Gloria musaealis
Kolokvium 2007
Škola muzejní propedeutiky

52 000,00 Kč
98 760,00 Kč
58 200,00 Kč

52 000,00 Kč
98 760,00 Kč
58 200,00 Kč

- Kč
- Kč
- Kč

Celkem účastnické poplatky

208 960,00 Kč

208 960,00 Kč

- Kč

Celkem

596 940,00 Kč

596 940,00 Kč

- Kč

4 177 514,85 Kč

2 684 514,85 Kč

1 493 000,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem koncepční činnost

- Kč

- Kč

- Kč

49 181,20 Kč
180 284,10 Kč
56 103,00 Kč

15 793,20 Kč
71 300,00 Kč
- Kč

33 388,00 Kč
108 984,10 Kč
56 103,00 Kč

285 568,30 Kč

87 093,20 Kč

198 475,10 Kč

Příjmy
Příjmy nedaňové
-

Kč
Kč
Kč
Kč

Granty a dotace

Příjmy daňové
prodej
služby (reklama)
propagace Pražská noc
propagace Brněnská noc
úrok z revolvingového vkladu

Celkem příjmy

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Výdaje
A. Koncepční činnost
Úloha místních muzeí
tisk koncepčního materiálu

B. Propagace a popularizace muzejnictví
Gloria musaealis
provoz komise V. a VI. ročník
vyhlášení výsledků V. ročníku
výroční zpráva GM
Celkem
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Pražská muzejní noc
výroba propagace
služby a materiál

236 203,00 Kč
321 300,50 Kč

236 203,00 Kč
321 300,50 Kč

- Kč
- Kč

557 503,50 Kč

557 503,50 Kč

- Kč

169 521,00 Kč
41 235,50 Kč

169 521,00 Kč
41 235,50 Kč

- Kč
- Kč

210 756,50 Kč

210 756,50 Kč

- Kč

44 986,00 Kč
4 169,10 Kč

- Kč
- Kč

44 986,00 Kč
4 169,10 Kč

49 155,10 Kč

- Kč

49 155,10 Kč

- Kč
1 456,50 Kč

- Kč
- Kč

- Kč
1 456,50 Kč

1 456,50 Kč

- Kč

1 456,50 Kč

44 350,30 Kč
199 920,00 Kč

357,00 Kč
- Kč

43 993,30 Kč
199 920,00 Kč

244 270,30 Kč

357,00 Kč

243 913,30 Kč

1 348 710,20 Kč

855 710,20 Kč

493 000,00 Kč

Smlouva s OSA

- Kč

- Kč

- Kč

Členství v Unii zaměstnavatelských svazů

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem
Brněnská muzejní noc
výroba propagace
služby a materiál
Celkem
Festival muzejních nocí
výroba propagace
poštovné a kancelářské potřeby
Celkem
Muzea a 20. století
výroba propagace
poštovné a kancelářské potřeby
Celkem
Server muzeí a galerií
nájem domén
rekonstrukce stránek II. fáze
Celkem
Celkem propagace
C. Legislativní aktivity

Celkem legislativa
D. Muzeologie a vzdělávání
Škola muzejní propedeutiky
poštovné a logistika
cestovné lektorů
honoráře lektorů
nájem prostor
Celkem
Kolokvium 2007
I. a II. cirkulář
cestovné a honoráře lektorů
pronájem konferenčního sálu
materiály pro účastníky
stravování
logistika
Celkem

43 709,09 Kč
4 384,50 Kč
53 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

43 709,09 Kč
4 384,50 Kč
53 000,00 Kč
30 000,00 Kč

131 093,59 Kč

- Kč

131 093,59 Kč

11 194,00 Kč
12 070,00 Kč
25 347,00 Kč
22 586,00 Kč
101 027,50 Kč
34 129,18 Kč

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
101 027,50 Kč
- Kč

11 194,00 Kč
12 070,00 Kč
25 347,00 Kč
22 586,00 Kč
- Kč
34 129,18 Kč

206 353,68 Kč

101 027,50 Kč

105 326,18 Kč
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-

Tvorba oborového názvosloví
etnografická komise
Celkem
Celkem vzdělávání

9 085,00 Kč

1 085,00 Kč

8 000,00 Kč

9 085,00 Kč

1 085,00 Kč

8 000,00 Kč

346 532,27 Kč

102 112,50 Kč

244 419,77 Kč

19 786,69 Kč
4 585,50 Kč

3 383,59 Kč
- Kč

16 403,10 Kč
4 585,50 Kč

24 372,19 Kč

3 383,59 Kč

20 988,60 Kč

E. Ostatní odborné a informační činnosti
Tvorba oborových databází
Základní databáze
Databáze kulturních událostí
Celkem
Ediční činnost
CD-sborník Bezpečné muzeum
Dotisk Příručka muzejníkova II.
Sborník ze sympozia ZZS
Distribuce a poštovné
Logistika ediční činnosti

- Kč
29 335,00 Kč
13 589,50 Kč
8 653,00 Kč
68 114,00 Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

- Kč
29 335,00 Kč
13 589,50 Kč
8 653,00 Kč
68 114,00 Kč

Celkem

119 691,50 Kč

- Kč

119 691,50 Kč

tisk
distribuce

152 391,70 Kč
41 155,50 Kč

- Kč
- Kč

152 391,70 Kč
41 155,50 Kč

Celkem

193 547,20 Kč

- Kč

193 547,20 Kč

14 000,00 Kč
249 693,00 Kč
25 000,00 Kč
15 000,00 Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč

14 000,00 Kč
249 693,00 Kč
25 000,00 Kč
15 000,00 Kč

303 693,00 Kč

- Kč

303 693,00 Kč

3 130,00 Kč
11 087,50 Kč
8 000,00 Kč
10 278,00 Kč
7 000,00 Kč
10 000,00 Kč
11 000,00 Kč
3 465,50 Kč
10 000,00 Kč

- Kč
1 087,50 Kč
- Kč
- Kč
2 000,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

3 130,00 Kč
10 000,00 Kč
8 000,00 Kč
10 278,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
11 000,00 Kč
3 465,50 Kč
10 000,00 Kč

73 961,00 Kč

3 087,50 Kč

70 873,50 Kč

Věstník AMG

Ediční činnost komisí
Lidové stavitelství
KKRP - kovy
KKRP - sborník
Etnografická
Celkem
Semináře oborových komisí
Archeologická
Botanická
Regionální historie
Geologická
KKRP
Zoologická
Knihovnická
Etnografická
Muzeologická
Celkem
Podpora projektů členů AMG
Židovské muzeum (ed)
Technické muzeum v Brně (ed)
Muzeum J. A. Komenského
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum Vysočiny Jihlava

5 000,00 Kč
14 000,00 Kč
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
8 000,00 Kč

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5 000,00 Kč
14 000,00 Kč
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
8 000,00 Kč

Celkem

40 000,00 Kč

- Kč

40 000,00 Kč
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Generální konference ICOM
účast na konferenci

29 425,10 Kč

29 425,10 Kč

- Kč

784 689,99 Kč

35 896,19 Kč

748 793,80 Kč

13 113,80 Kč

13 113,80 Kč

- Kč

774 786,00 Kč
55 043,61 Kč
148 447,00 Kč
42 340,00 Kč
6 909,88 Kč
3 547,09 Kč
6 085,00 Kč
61 598,00 Kč
90 950,00 Kč
12 600,00 Kč
8 779,00 Kč
1 000,00 Kč
14 830,00 Kč
73 726,65 Kč
3 035,00 Kč
- Kč
993,50 Kč
25 013,00 Kč

774 786,00 Kč
55 043,61 Kč
148 447,00 Kč
42 340,00 Kč
6 909,88 Kč
3 547,09 Kč
6 085,00 Kč
61 598,00 Kč
90 950,00 Kč
12 600,00 Kč
8 779,00 Kč
1 000,00 Kč
14 830,00 Kč
73 726,65 Kč
3 035,00 Kč
- Kč
993,50 Kč
25 013,00 Kč

Celkem

1 329 683,73 Kč

1 322 897,30 Kč

6 786,43 Kč

Celkem vnitřní chod

1 342 797,53 Kč

1 336 011,10 Kč

6 786,43 Kč

CD ze semináře Klimatizace

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem vnější vztahy

- Kč

- Kč

- Kč

3 822 729,99 Kč

2 329 729,99 Kč

1 493 000,00 Kč

354 784,86 Kč

354 784,86 Kč

- Kč

Celkem odborné činnosti
F. Vnitřní chod AMG
Výroční zpráva 2006
tisk výroční zprávy
Provozní náklady
Osobní náklady
Cestovné
Nájemné
Energie a pojistné
Poplatky za vedení účtu
Kancelářské potřeby
Poštovné
Telefon
Služby - účetnictví
IT služby
Služby
Různé
Hardware
Nájem zařízení
Literatura a software
Nábytek
Spotřební materiál
Vratky dotací

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

G. Vnější vztahy AMG
Modrý štít

Celkem výdaje
Zbývá

F. Členské příspěvky v roce 2007

Dle Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské příspěvky,
které jsou odstupňovány do pěti kategorií. Výši členských příspěvků schvaluje na svém zasedání
každoročně senát AMG.
Kategorie
Výše příspěvků
Počet členů
Ideální výnos v Kč
I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

26 450,00 Kč

15

396 750,00 Kč

II. (26-70 zaměstnanců)

10 580,00 Kč

39

412 620,00 Kč

III. (11-25 zaměstnanců)

5 980,00 Kč

58

346 840,00 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců)

1 960,00 Kč
400,00 Kč

148
52

290 080,00 Kč
20 800,00 Kč

Individuální členové
Celkem

1 467 090,00 Kč
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K 31. prosinci 2007 dlužili za rok 2006 1 řádný člen a 1 individuální člen, a za rok 2007 3 individuální
členové a 4 řádní členové členské příspěvky v celkové výši 11.090,- Kč.

G. Příjmy finančních prostředků AMG v roce 2007
dobropis
0,00%

dotace MK ČR
35,74%

úrok u běžného účtu
0,03%

Magistrát hl. m. Prahy prodej
7,18%
0,09%

členské příspěvky AMG
35,39%

Magistrát města Brna
2,39%
příspěvky členů ČKMŠ
0,60%

převod z roku 2006
4,38%
Škola muzejní propedeutiky
1,39%
Kolokvium 2007
2,36%

služby (reklama)
0,56%

propagace Pražská noc
5,98%
Gloria musaealis
1,24%

úrok z revolvingového vkladu
0,00%

propagace Brněnská noc
2,65%

H. Užití finančních prostředků AMG v roce 2007

Podpora projektů členů AMG
1,05%

Generální konference ICOM
0,77%

Vnitřní chod AMG
35,13%

Gloria musaealis
7,47%

Pražská muzejní noc
14,58%

Semináře oborových komisí
1,93%
Ediční činnost komisí
7,94%

Brněnská muzejní noc
5,51%

Věstník AMG
5,06%

Festival muzejních nocí
1,29%

Ediční činnost
3,13%

Kolokvium 2007
Tvorba oborových databází
5,40%
0,64%
Škola muzejní propedeutiky
Tvorba oborového názvosloví
3,43%
0,24%
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Server muzeí a galerií
6,39%

Muzea a 20. století
0,04%

Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2007
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 13. března 2008
Stav pokladny k 1.1.2007
Stav bankovních účtů ke dni 1.1.2007

28 485,50 Kč
154 471,11 Kč

Stav pokladny k 31.12.2007
Stav bankovních účtů ke dni 31.12.2007

20 073,00 Kč
334 711,86 Kč

Stav pokladny k 13.3.2008
Stav bankovních účtů ke dni 13.3.2008

16 518,50 Kč
88 801,58 Kč

Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni 13.3.2008
s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly.
Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
Datum

Č. dokladu

10.1.2007
19.1.2007
19.2.2007
20.2.2007
14.3.2007
12.3.2007
2.4.2007
26.4.2007
3.5.2007
17.5.2007
4.6.2007
13.6.2007
13.6.2007
16.7.2007
9.7.2007
2.8.2007
16.8.2007
10.9.2007
24.9.2007
8.10.2007
1.10.2007
30.11.2007
6.11.2007
10.12.2007
19.12.2007

27V/006
2711004
2711007
27V/014
2711015
27P/024
2711022
27V/044
2701322
27BP296
2711059
2711070
2711071
27P/096
2711089
2711100
27V/119
2711121
2711123
27V/135
2711125
2719142
2711145
2711179
27V/193

Text

Částka

Nákup USB
190,00 Kč
Pronájem domén 12/06-3/07
3.177,30 Kč
Zpracování účetnictví, leden 2007
7.000,00 Kč
Cestovné Komárková, jednání o vydání sborníku ZZS, FF MU 600,00 Kč
Aktualizační práce k trofeji GM 2006
3.000,00 Kč
Dotace pokladny
15.000,00 Kč
Cestovní náklady člena poroty GM, dr. Popelka
848,00 Kč
Záloha na grafické práce GM 2006
15.000,00 Kč
Členský příspěvek za rok 2007, MM Bystřice pod Hostýnem 1.960,00 Kč
Úhrada faktury 2701322
1.960,00 Kč
Výroba propagačních materiálů, Brněnská muzejní noc
177.095,80 Kč
Dobropis k faktuře 2007146 (2711059)
177.095,80Kč
Výroba propagačních materiálů, Brněnská muzejní noc
158.088,00 Kč
Org. zajištění Pražské muzejní noci 2007, 15.-16.6.2007
1.400,00 Kč
Cestovné člena exekutivy, Ing. Burdychová
2.242,00 Kč
Nájem domén, doúčtování
25.759,00 Kč
Distribuce Věstníku do zahraničí
1.535,00 Kč
Telefon 8/2007
4.444,50 Kč
Webhosting, vedení DNS a obnovení registrace domény
3.832,00 Kč
Občerstvení, seminář botanické komise AMG
1.087,50 Kč
Nájem kopírky 9/2007, kopie 4.672 ks
7.307,50 Kč
PSSZ 11/07
23.345,00 Kč
Výroba materiálů pro účastníky kolokvia, pera
4.260,00 Kč
SW Adobe CS3 Design standard
33.406,00 Kč
Sml. 217 – zpracování korektur ke sborníku ZZS
9.412,00 Kč

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Jana Řezáčová a Libuše Šafránková, provedla inventarizaci
majetku a zásob publikací ke dni 25. dubna 2007. Nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky mezi skutečným stavem
a evidencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný, nehmotný a investiční majetek v hodnotě 524.707,25 Kč.
Revizní komise AMG doporučuje zpracovat návrh přebytečného a neupotřebitelného majetku a vyřadit jej
z evidence.
Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2006 1 individuálního člena, za rok 2006
1 řádného člena; za rok 2007 3 individuálních členů a 4 řádných členů; v celkové výši 11.090 Kč (viz. příloha).
Revizní komise AMG doporučuje vyzvat neplatiče k úhradě; u Textilního muzea TIBA vzhledem k nedobytnosti
pohledávky navrhuje revizní komise od pohledávky upustit z důvodu zániku subjektu.
Dále revizní komise doporučuje oslovit kolegia AMG, která v rámci AMG nevykazují žádnou činnost, aby sdělily
výkonné ředitelce AMG, zda svou činnost obnoví nebo ukončili.
Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Kolegium okresních muzeí
Kolegium krajských muzeí

Revizní komise AMG
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