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Slovo předsedy Asociace muzeí a galerií ČR
Milé kolegyně, milí kolegové,
poprvé je na mně, abych ve funkci předsedy Asociace muzeí a galerií ČR na úvod Výroční zprávy stručně
zhodnotil činnost AMG v roce 2012 a s obdobnou stručností nastínil představy vedení AMG, kam by Asociace
měla směřovat a jaké jsou její nejbližší cíle. Na ploše
jedné tiskové strany není jednoduché předestřít takto
závažné záležitosti, další členové Exekutivy AMG však –
každý ve své kapitole – podávají mnohem obšírnější výklad, takže se všem čtenářům dostává zevrubný a plastický obraz o dění v AMG.
Je a bude především na členské základně AMG a také
na všech jejích partnerech, ale i široké veřejnosti, aby
vyhodnotila, nakolik se daří plnit základní úkoly i středně- a krátkodobé cíle, které jsou obsaženy ve Stanovách
AMG, v plánech činnosti přijatých na jednotlivých sněmech či zasedáních senátu, popř. vyplývajících z aktuální situace. V roce 2012 pokračovaly úspěšně všechny
zásadní a dlouhodobé aktivity zaměřené zejména na
popularizaci muzejnictví jako oboru i činnosti jednotlivých muzeí. Mám na mysli zejména Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis, která v minulém roce proběhla
již po jedenácté a opět na vysoké úrovni, jak pokud jde
o kvalitu přihlášených a zejména vítězných projektů, tak
i po organizační stránce včetně závěrečného vyhlášení
výsledků jubilejního X. ročníku v prostorách Nové budovy Národního muzea. Také neustále rostoucí počet
účastníků Festivalu muzejních nocí svědčí o zvyšující se
prestiži této v podstatě již tradiční akce. Slavnostní zahájení festivalu, připravené a realizované ve spolupráci s Muzeem Novojičínska a Moravskoslezským krajem,
neslo všechny potřebné znaky, kromě kvalitní organizace a vysoké společenské úrovně také mimořádnou
vstřícnost a srdečnost.
V oblasti koncepční činnosti se s úspěchem rozvíjel
projekt statistického přehledu činnosti muzeí metodou
benchmarkingu i prostřednictvím vylepšování každoročně předkládaného výkazu V-Kult, v němž byly (až
na jednu výjimku) již snad vychytány všechny „myšky“.
V obou případech však rozvoj projektů ztěžuje nejasné
postavení a nejistá budoucnost hlavního partnera AMG
– organizace NIPOS. Věřme, že se společným úsilím jednotlivých oborových sdružení podaří její existenci a rovněž její funkci v oblasti statistiky české kultury zachovat.
Dlouhodobým a – zdá se – již prakticky neodmyslitelným fenoménem spojeným s AMG se zřetelně stává
také Škola muzejní propedeutiky. Obšírný popis a adekvátní zhodnocení její existence a činnosti v roce 2012
najdou čtenáři v příslušné kapitole. Zde bych chtěl pouze vyjádřit potěšení ze skutečnosti, že zájem o studium
v rámci ŠMP je neutuchající, a to jak ze strany „nových“
i „starších“ muzejníků, tak i z pozice zaměstnanců jejich
zřizovatelů či pracovníků příbuzných oborů.

Legislativní aktivity AMG byly v roce 2012 logicky
zaměřeny na normy a předpisy, u nichž se chystala novelizace, popř. je ve výhledu zcela nová podoba zákona,
vyhlášky či metodického pokynu. V zásadě se vše „točilo“ kolem dvou oblastí: novely zákona o památkové péči
neboli – dle nového označení – o památkovém fondu
a příslušných navazujících vyhlášek a novely autorského zákona, resp. směrnice Evropské unie o osiřelých dílech. Legislativní proces je dlouhodobý, nerovnoměrný,
zdánlivý pozitivní výsledek je rozhodnutím některého
z kompetentních orgánů často vetován a celá procedura se pak vrací na úplný začátek. Z těchto důvodů, přes
několikerá připomínková řízení a jednání na různých
úrovních, se v obou případech zatím nedostavil jednoznačný a definitivní výsledek. To ale neznamená, že by
práce v této oblasti odvedená byla zbytečná, ba právě
naopak – legislativní aktivity AMG jsou velice důležité,
neboť mohou zásadním způsobem ovlivnit fungování
našich muzejních institucí.
Nejvýznamnější událostí pro celou Asociaci muzeí
a galerií ČR se v roce 2012 bezesporu stal její X. Sněm
AMG, který se na přelomu října a listopadu konal v Opavě. Příprava sněmu je vždy dlouhodobou záležitostí,
zaměstnávající po několik měsíců všechny její orgány,
zejména však Sekretariát AMG. Pokud je výsledkem
náročné přípravy takto dobře zorganizované setkání
muzejní veřejnosti, jak tomu v případě loňského sněmu
bezpochyby bylo, pak se ovšem únavná práce vyplácí.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou, i když s větším časovým odstupem, poděkovat všem, kteří se na realizaci
sněmu podíleli, včetně Slezského zemského muzea, pedagogů a studentů Slezské univerzity v Opavě a dalších
subjektů.
Nové vedení AMG, zvolené na desátém sněmu, nebylo přijato s jednoznačnou podporou, mnohým členům, resp. jejich statutárním zástupcům, připadá málo
reprezentativní, nepříliš akční, nadměrně konzervativní.
Kritice je podroben i průběh sněmu, jenž údajně neumožňoval vyjádřit všem přítomným v dostatečné míře
jejich názory, či uplatnit pozměňovací návrhy. AMG je
demokratickou organizací, tedy platformou pro vyjádření nejrůznějších a často i protichůdných mínění, nikdy
by však neměly ochromit její činnost, či dokonce směřovat k jejímu rozpadu. Proto je nezbytná jednak diskuse
o cílech AMG a způsobech, jak jich dosáhnout, ale také
kvalitní a častá komunikace uvnitř AMG, neboť mnozí
nově jmenovaní ředitelé či nově zvolení krajští senátoři či předsedové komisí nejsou patřičně seznámeni se
strukturou a vnitřním chodem AMG ani s její historií
a z ní vyplývajících úkolů a záměrů. Uchovat celistvost
a funkčnost AMG při kvalitním plnění hlavních úkolů
stanovených na X. Sněmu AMG, to je a bude cílem nové
exekutivy, ale i dalších orgánů Asociace.
Luděk Beneš

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
Plán činnosti AMG na rok 2012 stanovil v koncepční
činnosti již tradičně úkoly v pěti oblastech. Okruhy témat – Definování souboru profesních a etických standardů a vznik národního registračního systému muzeí
a galerií a Statistika se v posledních letech prolínají především v souvislosti s provázáním projektu Benchmarking muzeí se statistickým výkazem Kult (MK) 14-01.
Standardy i Muzejní statistika jsou řešeny jednou
pracovní skupinou, která čítá pět členů – PhDr. František Šebek (vedoucí pracovní skupiny, čestný člen AMG),
Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná ředitelka
AMG), PhDr. Dana Veselská (Židovské muzeum v Praze),
Mgr. Dagmar Hamalová (Muzeum Boskovicka) a Mgr.
Tomáš Niesner (Muzeum v Bruntále).
Pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG připravila konečnou podobu Metodických vysvětlivek k ročnímu statistickému výkazu o muzeu V-Kult za rok 2012.
Tento materiál, který má muzeím a galeriím sloužit jako
vodítko při vyplňování jednotlivých položek oborové

statistiky, byl na počátku roku 2012 projednán Exekutivou AMG a zaslán též k připomínkování do Krajských
sekcí a oborových-odborných Komisí AMG. Připomínky byly vypořádány na společném jednání exekutivy
s předsedy Krajských sekcí AMG, které se uskutečnilo
26. dubna 2012 v Nové budově Národního muzea. Na
tomto setkání bylo nutné zejména pokusit se najít
konsensus muzejní obce v tom, co vykazovat jako pobočku muzea, a upřesnit formulace některých položek
dotazníku. Poté byl materiál schválen představiteli NIPOS a umístěn na internetové stránky AMG v sekci Dění
v oboru – Statistika muzejnictví. Zde je zároveň k dispozici Materiál k měření virtuálních návštěv webových
stránek muzeí. Údaj o návštěvách webových stránek
muzeí a galerií je jedním z ukazatelů rozsahu služeb nabízených kulturními institucemi veřejnosti. Na internetu
prezentují muzea a galerie on-line katalogy svých knihoven, katalogy nebo průvodce muzejních sbírek, výsledky
výzkumné činnosti atd. Přibývá také počet muzeí, která
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prezentují virtuální prohlídky expozic a výstav. Doporučené zásady měření virtuálních návštěv tak jsou v zájmu
jednotného přístupu muzeí k vykazování těchto vstupů.
V průběhu roku 2012 pokračovaly pravidelné schůzky zástupce AMG PhDr. Františka Šebka s představiteli
NIPOS zejména kvůli pokračujícím úpravám dotazníku
V-Kult a projektu Benchmarking. NIPOS přijal všechny
připomínky AMG ke změně výkazu V-Kult pro rok 2012
i 2013; navržené změny pro rok 2013 byly dokonce zapracovány již do výkazu za rok 2012. Tato změna byla
akceptována také ze strany ČSÚ, který musí veškeré
úpravy dotazníku schválit.
Na podzim roku 2011 byl projekt Benchmarking
muzeí spuštěn v ostrém režimu. Projekt je funkční, má
vypracovaný software, metodu sběru dat, vypovídá
o konkrétních hlediscích muzejní práce a celých 95 %
údajů lze získávat přímo z výkazu V-Kult. Také reakce
muzeí a galerií na něj jsou zatím jednoznačně pozitivní. Zapojení muzeí do benchmarkingu je dobrovolné.
Zpracování dat a provoz projektu provádí bezplatně NIPOS s tím, že zájemci o účast v projektu musí vyslovit
souhlas s použitím svých dat z dotazníků V-Kult a s doplněním chybějících údajů (nyní 3 položky). Do muzeí
zřizovaných kraji a obcemi byl v prosinci 2011 rozeslán
společný dopis AMG a NIPOS s výzvou k zapojení se
opět do benchmarkingu. V roce 2012 se však tento
projekt dostal v souvislosti s nedořešením jeho financování ze strany MK ČR do problémů. NIPOS nezískal na
zpracování dat za sledované období 2010 a 2011 dostatek finančních prostředků, a proto se obrátil na AMG
s dotazem, zda by v rámci svého rozpočtu nemohla
uvolnit na dofinancování projektu část svých prostředků. To však bylo i s ohledem na výši získaných dotací
z MK ČR Senátem AMG v dubnu 2012 zamítnuto. Exekutiva byla naopak senátem pověřena jednat s vedením
OMG MK ČR o udržení projektu. Setkání zástupců AMG
s ředitelkou OMG PhDr. Magdou Junkovou se uskutečnilo 31. května 2012 na Sekretariátu AMG. Na tomto
jednání byla exekutiva požádána o zpracování souhrnné zprávy o probíhající spolupráci mezi AMG a NIPOS
nejen ve vztahu k projektu Benchmarking, ale také při
přípravě změn dotazníku V-Kult. Tento materiál, v němž
byly shrnuty důsledky pozastavení projektu pro muzea,
posloužil jako podklad pro jednání s náměstkyní ministryně kultury ČR PhDr. Annou Matouškovou, které se
uskutečnilo 31. července 2012 v prostorách Kulečníkového sálu v Nostickém paláci. Na tomto jednání byl
ze strany MK ČR jasně deklarován zájem o pokračování
projektu Benchmarking a také o muzejní statistiku jako
o důležitý nástroj pro sledování výkonnostních ukazatelů v oboru muzejnictví. Snaha AMG na tomto poli byla
ve srovnání s podobnými modely fungujícími v zahraničí (např. Francie) hodnocena představiteli MK ČR velice
kladně, jako kvalitně zpracovaný nástroj, který je muzeím v České republice k dispozici. Exekutiva AMG byla
na tomto jednání také upozorněna na Usnesení vlády
č. 399/2012, týkající se přípravy úsporných opatření
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v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní
správě, dle kterého přechází povinnost shromažďovat
a zpracovávat statistické údaje v oblasti kultury z NIPOS
na ČSÚ. Tato problematika byla projednávána také na
dalším setkání s PhDr. Annou Matouškovou, které se
uskutečnilo 14. prosince 2012, a na kterém byla Exekutiva AMG požádána o vypracování argumentačního
stanoviska pro MK ČR ve věci zachování agendy muzejní
statistiky v jeho gesci a její důležitosti pro obor muzejnictví. Tento materiál byl zaslán náměstkyni ministryně
kultury na počátku roku 2013. Snahy o převedení velké
části agendy NIPOS týkající se statistiky muzeí na Český
statistický úřad by mohly v blízké budoucnosti nadějný
vývoj v této oblasti značně zkomplikovat.
Zprávu o vývoji a současném stavu muzejní statistiky,
benchmarkingu a aktivitách AMG na tomto poli přednesl PhDr. František Šebek na X. Sněmu AMG v Opavě. Zde
byl také členským muzeím a galeriím AMG prezentován
zástupci NIPOS projekt Benchmarking i k němu vytvořený software.
Na základě rozhodnutí Senátu AMG o dokončení
Analýzy struktury sbírkových fondů muzeí ČR po deseti
letech, byl v prosinci 2011 do muzeí a galerií rozeslán
dopis s urgencí k zapojení se do projektu. V letech
2008–2010 (po opakovaných výzvách) vyplnilo dotazník
sestavený k analýze pouze 160 institucí, tj. 33,4 % ze
všech muzeí ČR. Na opakovanou výzvu zaslat vyplněný
dotazník reagovalo dalších cca 40 institucí. Pro zpracování analýzy má tak AMG nyní k dispozici data od cca
200 institucí, což je již reprezentativní vzorek. Data by
měla zpracovat v rámci své bakalářské práce studentka
Univerzity Pardubice pod vedením PhDr. Františka Šebka.
V oblasti Plánu činnosti AMG na rok 2012 nazvaném
Úloha místních muzeí je třeba zmínit aktivitu vedení
AMG v souvislosti s opakovanými žádostmi zástupců
muzeí v regionech, aby jim Asociace muzeí a galerií ČR
pomohla řešit aktuální problémy. V roce 2011 se opět
objevily tendence v některých městech či krajích ke
sloučení muzea s dalšími kulturními institucemi. Na základě žádosti svých členů (Městské muzeum a galerie
v Hranicích, Městské muzeum ve Velké Bíteši, Muzeum
Hlučínska, Městské muzeum v Blatné, Městské muzeum Počátky, Městské muzeum v Chlumci nad Cidlinou)
zpracovala AMG stanovisko ke slučování těchto kulturních institucí, které poté zaslala jako argumentační
materiál vedení příslušného muzea, resp. dopisy byly
adresovány přímo zřizovatelům muzeí. Ve věci slučování kulturních organizací bylo dojednáno s vedením Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), že
se AMG a SKIP budou vzájemně o aktuálních kauzách
informovat a vymění si svá stanoviska, neboť ve všech
dosavadních případech měla být s muzeem sloučena do
jedné instituce v daném místě také knihovna. V otázce
problematiky místních muzeí byl již v roce 2008 nastaven funkční model pořádání speciálních seminářů pro
tuto skupinu členů AMG. Workshop k současným otázkám managementu, jenž má také plnit úlohu metodické

pomoci malým muzeím, se v roce 2012 uskutečnil v Národním zemědělském muzeu Praha a byl zaměřen na
téma outsorcingu.
Další plánovanou oblastí koncepční činnosti byla
problematika Digitalizace. AMG byla oslovena MK ČR,
aby nominovala svého zástupce na společnou schůzku
s náměstkyní ministryně kultury PhDr. Annou Matouškovou, která se týkala dalšího postupu ministerstva
v problematice databázových systémů muzeí a galerií v České republice. Setkání, které se uskutečnilo
28. března 2012, se za AMG zúčastnil člen Exekutivy
AMG PhDr. Pavel Douša, Ph.D. Hlavním tématem setkání byla diskuze nad obecnými parametry systému
evidence muzejních sbírek vkontextu k nerealizovanému projektu Moravského zemského muzea v Brně s názvem I3S. Bylo poukázáno na nutnost modernizace CES
a jeho rozšíření o další služby pro správce sbírek (především náhradu programu CESik za on-line přístup při
řešení tzv. aktualizací), byl zdůrazněn význam systému
DEMUS i složitost, jakou přináší momentální aktualizace stávající platformy (přechod z Accessu 97 na 2010).
Prioritní a zásadní je v současné době prodloužení životnosti DEMUS pro vytvoření tzv. překlenovacího období.
V souvislosti s udržitelností systému bylo nutné provést
definování parametrů pro utváření evidenčních systémů komerčním prostředím. Na OMG MK ČR byla proto
ustavena pracovní komise, která se má podílet na definování standardů a nároků na evidenční systém správy
sbírek muzejní povahy. Tuto problematiku by měl také
řešit projekt Národního muzea podaný v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
identity – NAKI. Na prosincovém setkání Exekutivy AMG
s PhDr. Annou Matouškovou bylo také domluveno, že
MK ČR zpracuje informativní stanovisko pro muzea
k pokračování a podpoře systému DEMUS. V listopadu
2012 vypracovala Exekutiva AMG stanovisko k návrhu
Strategie digitalizace kulturního obsahu pro léta 2013–
2020, které bylo zasláno na MK ČR.
V oblasti Krizového managementu byl ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu uspořádán dne
16. října 2012 v Národním archivu v Praze seminář pod
názvem Poklady v pohybu s podtitulem Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu. Semináře
se zúčastnilo na 60 zástupců muzeí, knihoven, archivů
a památkové péče, a v roce 2013 z něj bude vydán sborník příspěvků na CD ROM. Zpráva o semináři byla publikována ve Věstníku AMG č. 1/2013. AMG vydala v roce
2012 spolu ČKMŠ sborník ze semináře Falza na českém
uměleckém a starožitnickém trhu, který byl uspořádán
v roce 2010. Sborník byl rozeslán všem členským muzeím
AMG a je k dispozici na Sekretariátu AMG. Jednání
ČKMŠ se v roce 2012 uskutečnilo celkem pětkrát a pravidelně se jich účastnila výkonná ředitelka AMG Anna
Komárková, BBus (Hons). Signatáři komitétu byla domluvena aktualizace dohody s HZS – v souvislosti s tím
byly aktualizovány seznamy kontaktních míst pro vyžádání pomoci v případě živelných pohrom a dalších

nepředvídatelných událostí. Za AMG byl centrálně rozeslán dopis členských muzeím a galeriím s výzvou k zapojení se. Informace byly rozeslány též elektronickým
Bulletinem AMG a vyvěšeny na webu AMG. Přítomnost
na seznamu kontaktních míst má muzeím a galeriím
především umožnit rychlé spojení na záchranný systém ČR; v rámci systému je třeba být připraven také na
případnou pomoc na základě vyzvání HZS (poskytnout
pomoc dle možností, konzultace k zásahu, zapůjčit přístroje a nářadí, vyslat zkušený personál na místo zásahu
atp.). Vyplněný dotazník s kontakty zaslalo do stanoveného termínu na Sekretariát AMG celkem 124 členů
Asociace.

Seminář Poklady v pohybu. Christoffer Jonker, zástupce
velvyslance Nizozemského království v Praze

Mimo Plán činnosti AMG pro rok 2012 pokračovaly i aktivity pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře
ustavené v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011.
Dne 11. ledna 2012 se uskutečnilo závěrečné setkání
pracovních skupin ERD, kterého se za AMG zúčastnila
Anna Komárková, BBus (Hons). V rámci tohoto setkání bylo zpracováno vyhodnocení ERD a uskutečněných
aktivit v roce 2011. MŠMT projevilo zájem o udržení
jednotlivých pracovních skupin vzniklých v rámci ERD
a jejich setkávání – řada aktivit tedy pokračovala i v roce
2012. Pracovní skupina Dobrovolnictví v kultuře připravila pro oblast kultury metodiku práce s dobrovolníky
a podílela se také na přípravě a připomínkování nového
zákona o dobrovolnictví. Metodické doporučení MK ČR
pro dobrovolnictví v kultuře a umění bylo v červnu 2012
zveřejněno na webu AMG v sekci Dění v oboru – Muzea
a dobrovolnictví a rozesláno elektronickým Bulletinem
AMG do muzeí a galerií.
AMG jmenovala v roce 2012 tři své zástupce do pracovní skupiny MK ČR, která se bude zabývat přípravou
novelizace zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky
č. 275/2000 Sb.
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3. Propagace a popularizace muzejnictví
Propagace a popularizace oboru muzejnictví patří
k jednomu z významných úkolů Asociace muzeí a galerií
ČR. V roce 2012 uspořádala AMG již tradiční soustavu
mediálních kampaní. Byly to především jubilejní X. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a osmý ročník Festivalu muzejních nocí. AMG se v roce 2012 stala
partnerem projektu Národního muzea Dotkni se 20. století, který bude probíhat v letech 2012–2014. Exekutiva
AMG se shodla na vhodnosti propojení projektu s kampaní Muzea a 20. století, která byla zahájena v roce 2005
a jejímž cílem je propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace s jednotící linkou/vybraným tématem historie 20. století. Kampaň má rovněž za
cíl posílit pozici a sbírkotvornou činnost muzeí v oblasti
dokumentace současnosti.

Festival muzejních nocí
Význačnou mediální a propagační akcí našeho oboru se stal Festival muzejních nocí, jehož organizace se
od roku 2005 každoročně ujímá AMG ve spolupráci
s MK ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně
solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí.
Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu
připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak stal
ojedinělou akcí – 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
spontánně a výrazně pozitivně. Festival má společné
logo. O tom, kde se jednotlivé muzejní noci konají a jaký
je zde pro návštěvníky připraven program, informují
společné internetové stránky na adrese http://www.
muzejninoc.cz. Od čtvrtého ročníku tato významná
událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se
každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR
a některým z krajů České republiky. Na něm jsou preze továny vedle muzeí v dané lokalitě i oceněné projekty
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v příslušném
soutěžním roce. V roce 2012 byla provedena registrace
ochranné známky názvu Festival muzejních nocí.
V roce 2012 se ve dnech 18. května – 9. června 2012
uskutečnil již osmý ročník festivalu, do nějž se přihlásil
rekordní počet institucí – 270 muzeí, galerií, občanských
sdružení a dalších kulturních organizací ze 140 měst.
Opět vzrostl počet malých a soukromých muzeí, z nichž
se mnohá zapojila do festivalu vůbec poprvé. Festival
zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií a poskytuje
tak platformu pro společnou kooperaci a také pro lepší
informovanost veřejnosti o nabídce našich kulturních
institucí. Muzejních nocí se neúčastní již pouze muzea
a galerie, ale ve spolupráci s nimi také města, knihovny,
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divadla a další subjekty; na jejich programech se často
podílejí žáci a studenti základních a středních či uměleckých škol; v jejich rámci vystupují divadelní a hudební soubory, řemeslníci, výtvarníci, své dveře otevírají
správci památkových objektů. Jelikož každá instituce
pojímá muzejní noc po svém, nabídka speciálních programů pro malé i velké návštěvníky je velmi pestrá.
Národní zahájení festivalu se uskutečnilo 18. května
2012 v Novém Jičíně. Hostitelem akce se stalo Muzeum
Novojičínska. Slavnostní akt se konal pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase
a starosty města Nového Jičína PhDr. Jaroslava Dvořáka.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s Asociací krajů České
republiky, Moravskoslezským krajem a městem Novým
Jičínem za finanční podpory Ministerstva kultury České
republiky a společnosti Corinth. Celý program Národního zahájení festivalu byl volně přístupný veřejnosti,
pozvání do Nového Jičína přijali nejen zástupci oceněných muzeí, ale také kolegové muzejníci z celé republiky,
zástupci zřizovatelů paměťových institucí – krajů, měst
i soukromých subjektů. Festival muzejních nocí již tradičně uzavřela 9. června 2012 Pražská muzejní noc.
Exekutiva AMG se na svých jednáních v roce 2012
věnovala otázce vybírání vstupného během muzejních
nocí, které se hlavně řešilo mezi brněnskými, resp. pražskými kulturními institucemi, které získávají finanční
příspěvek na akci kromě dotace MK ČR také z grantů
od obou statutárních měst. Festival byl také jedním
z bodů červencového jednání Exekutivy AMG s náměstkyní ministryně kultury PhDr. Annou Matouškovou, a to
právě v otázce výběru vstupného. Zúčastnění se shodli
na možnosti vybírání symbolického vstupného dle možností každé zapojené instituce, která ale musí v rámci
své přihlášky do festivalu stanovit, jak vysoké vstupné
bude vybírat, a pak ji teprve může AMG propagovat
na webových stránkách kampaně. V roce 2013 již tedy
bude na každém zúčastněném muzeu či galerii, jak se
rozhodne.

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí v Novém Jičíně.
PhDr. Sylva Dvořáčková a PhDr. Eva Dittertová

Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila
v roce 2011 do jubilejního desátého ročníku, který vyvrcholil 17. května 2012 slavnostním vyhlášením výsledků v Travertinovém sále Nové budovy Národního
muzea. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury
ČR a AMG. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na
přínos muzeí a galerií ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony
institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví.

Vyhlášení X. ročníku – Muzejní výstava roku 2011.
PhDr. Anna Matoušková a Mgr. Marek Pokorný

Soutěž byla vyhlášena ve třech hlavních kategoriích
– Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. V X. ročníku soutěžilo celkem 49 muzeí
a galerií z celé České republiky se 75 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota. Vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních
projektů na prvních třech místech a o udělení zvláštních
cen ve všech kategoriích. Nejvyšším oceněním v každé
soutěžní 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, získali certifikát. Zvláštní kategorií je Cena Českého výboru
ICOM udělovaná projektům, které významně přispěly
k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným
občanům. Český výbor ICOM, ve složení Mgr. Martina
Galetová (Moravské zemské muzeum), Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. (předseda, Uměleckoprůmyslové museum
v Praze), Mgr. Martina Lehmannová (Muzeum hlavního
města Prahy), Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum
v Brně) a Ing. Vlastimil Vykydal (Technické muzeum
v Brně), udělil toto ocenění jednomu ze 75 soutěžních
projektů.
Čestný výbor soutěže tvořily přední osobnosti našich kulturních, vědeckých a společenských institucí;
jmenovitě MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové; PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR; Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury ČR; Mgr. Milan Hlaveš, PhD.,
předseda Českého výboru ICOM; PhDr. Jaromír Jermář,
předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská

práva a petice Senátu Parlamentu ČR; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., primátor statutárního města Opavy;
PhDr. Magda Junková, ředitelka odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR; Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly a doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Čestný výbor soutěže navrhl vyhlašovatelům
udělení zvláštní ceny jednomu z projektů.
Vyhlašovatelé vydali výroční zprávu X. ročníku soutěže, která zahrnuje všechny přihlášené projekty a oceňuje tak jejich význam pro rozvoj oboru muzejnictví. Výroční zpráva je dostupná na Sekretariátu AMG a získali
ji i účastníci slavnostního vyhlášení. Logo, které soutěž
doprovází na propagačních materiálech, vytvořila
ak. mal. Lucie Seifertová. Autorkou trofeje, která byla
předána držitelům Ceny Gloria musaealis ve všech kategoriích, je Pavlína Čepičková-Šůsová. Autorkou grafického layoutu X. ročníku soutěže byla Jana Hrachová
Dolanská.
Nový XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012 byl vyhlášen k 1. lednu 2012; uzávěrka jedenáctého ročníku byla tradičně stanovena na poslední
únorový den (28. února 2013).
Přehled deseti let trvání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v číslech byl zveřejněn ve Faktografické
příloze Zprávy o plnění Hlavních linií činnosti AMG v letech 2010–2012 pro X. Sněm AMG v Opavě a je z něj
zřejmé, že soutěž má v oboru muzejnictví vzestupný
ohlas. Zhodnocení desetiletého trvání soutěže bylo
publikováno ve Věstníku AMG č. 3/2012. Zatímco soutěžní projekty prvního ročníku byly hodnoceny pouze
dle přiložené dokumentace, od druhého ročníku se
s nimi porotci seznamují osobně. Byl to bezpochyby
krok správným směrem, hlavně s ohledem na různou
kvalitu dokumentace dodané soutěžícími subjekty danou jednak možnostmi jednotlivých účastníků, jednak
faktem, že ne každému projektu je dána fotogeničnost.
Znamená to pochopitelně větší časovou, finanční a v neposlední řadě i fyzickou zátěž pro porotce, také proto, že
největší počet výjezdů se uskutečňuje v měsících únoru
a březnu. Soutěž zcela jistě upozornila na kvalitní práci
muzeí různých zaměření a velikostí ze všech koutů ČR
a stále umožňuje vzájemné srovnání, což nejen že není
na škodu, ba naopak to posouvá celý obor směrem kupředu. Lze i jejím prostřednictvím vysledovat trendy ve
výstavnictví od výběru témat až po způsoby jejich zpracování a volbu technologií. Počet každoročně přihlášených projektů ve všech kategoriích se ustálil přibližně
na osmdesáti. Soutěž je vedena v zásadně pozitivním
duchu, zdůrazňuje ty největší kvality, nikoliv nedostatky. Bez ohledu na rozhodnutí poroty je vítězem každý,
kdo se soutěže zúčastní. Pozornost věnovaná soutěži
v médiích je spíše kolísavá, mediální odezva se každý
rok mění a je závislá zejména na jiném aktuálním dění.
Ke každému ročníku jsou vydávány tiskové zprávy, které
jsou zveřejňovány na webových stránkách AMG i MK ČR
a rozesílány do všech centrálních i regionálních médií.
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V roce 2012 byl znovu vydán propagační leták pro
muzea a galerie se základními informacemi o soutěži.
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis byla také jedním z bodů jednání Exekutivy AMG s náměstkyní ministryně kultury PhDr. Annou Matouškovou a zástupců MK
ČR, které se uskutečnilo 31. července 2012. Zúčastnění
se shodli na společném cíli AMG a MK ČR vedoucím ke
zvýšení propagace a společenské prestiže soutěže intenzivnější spoluprací obou stran.
Porota X. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis:
* PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum)
* PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
* Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
* PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
* PhDr. Jana Součková, DrSc.
* PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
* Předseda poroty: Ing. Vlastimil Vykydal (Technické
muzeum v Brně)
* Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
* Tajemnice soutěže: Mgr. Blanka Šimečková (do srpna
2012); Mgr. Jana Jebavá (od srpna 2012)

Výsledky X. ročníku soutěže
Kategorie Muzejní výstava roku 2011
* Cena Gloria musaealis – Moravská galerie v Brně za
výstavu „Obrazy mysli / Mysl v obrazech“
* II. místo – Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., za
stálou expozici „Čarodějnické procesy v 17. století na
Jesenicku“
* III. místo – Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
za výstavu „Po stopách Ing. Jana Karlíka“
* Zvláštní ocenění – Muzeum a galerie severního Plzeňska za stálou expozici muzea
Kategorie Muzejní publikace roku 2011
* Cena Gloria musaealis – Západočeská galerie v Plzni
za publikaci „Gabriel von Max (1840–1915)“;
* II. místo – Uměleckoprůmyslové museum v Praze za
publikaci „Pražské módní salony 1900–1948“
* III. místo – Regionální muzeum v Mikulově, p. o., za
publikaci „Historické vědecké přístroje v mikulovských
sbírkách“
* Zvláštní ocenění – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm za vydání edice „Nástroje lidové
hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“
Kategorie Muzejní počin roku 2011

* Cena Gloria musaealis – Památník Terezín, n. k. p., za

projekt „Digitalizace sbírek a databáze bývalých vězňů
perzekvovaných nacistickým režimem“
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* II. místo – Muzeum Bojkovska za projekt „Znovuote-

vření Muzea Bojkovska“
* III. místo – Město Žirovnice za projekt „Revitalizace
zámeckého pivovaru – Knoflíkářské muzeum“
* Zvláštní ocenění – Jiří Sedláček za projekt „První jediné soukromé muzeum harmonik“
* Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru
soutěže – Moravská galerie v Brně za projekt „Rekonstrukce Jurkovičovy vily v Brně-Žabovřeskách a její zpřístupnění v rámci Moravské galerie v Brně“
Cena Českého výboru ICOM

* Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě za projekt „Zachráněné nehmotné kulturní dědictví
– 25 let Festivalu masopustních tradic“

Server muzeí a galerií ČR
Efektivním a hlavně rychlým komunikačním prostředkem AMG vůči laické i odborné veřejnosti je Server
muzeí a galerií ČR. Výstavba webového systému a prezentací AMG stále pokračuje a s ní i postupné plnění
stránek novými a aktuálními informacemi. Cílem našeho snažení je a bude i v dalším období více zapojit muzea a galerie do pravidelné aktualizace prezentovaných
dat, ať už se týkají základních informací o institucích
v Adresáři muzeí a galerií ČR, nebo prezentace právě
probíhajících výstav, konferencí, seminářů, publikační
činnosti a dalších projektů. V rámci zlepšení komunikace ve vztahu k propagaci nejen AMG a jejích akcí je
hojně využívána také elektronická konference pod názvem Bulletin AMG – nejde o elektronickou konferenci
v pravém smyslu, ale o jednosměrné rozesílání zpráv
směrem od AMG ke členům konference, kteří jsou k ní
přihlášeni pomocí svých e-mailových adres. Moderátorem konference je Sekretariát AMG. Od roku 2010 využívá AMG pro prezentaci svých aktivit také vlastní profil
na sociální síti Facebook.
V roce 2012 se opět rozšířily služby a funkcionalita webových stránek AMG na adrese http://www.cz-museums.cz. Veřejná část webových služeb v podobě
prezentací je přístupná internetové veřejnosti. Neveřejnou část tvoří administrační prostředí pro správu
obsahu prezentací a specializované aplikace určené
pro vlastní činnost AMG. Tato část je přístupná pouze
po přidělení příslušných oprávnění. Přístupy k veškeré
funkcionalitě neveřejné části jsou možné přes běžný
webový prohlížeč – Sekretariát AMG, ani správci z institucí, nemusí mít na svých počítačích žádné speciální
softwarové vybavení. Tyto služby patří do segmentu
tzv. oblakových služeb (Cloud Services).

Přehled webových služeb AMG
Veřejná část webové prezentace: AMG (informace
o Asociaci); Dění v oboru (přehled o dění v oboru muzejnictví, aktuality z muzeí, muzejní legislativa a statistika,
oblast dobrovolnictví, akce mimo muzea v příbuzných

oblastech památkové péče, archivnictví apod.); Adresář
muzeí a galerií ČR (souhrn informací o muzeích a galeriích na našem území, vyhledávání dle oborů i lokalit
a krajů, online mapy ve spolupráci s mapovým serverem
Google, souřadnice GPS, loga, fotogalerie a multimédia,
nová služba – výpis akcí pořádaných danou institucí,
které se zobrazují v Adresáři, ale také v Kalendáriu akcí);
Festival muzejních nocí (aktuální informace, online přihlášky pro muzea a galerie, dynamický seznam akcí festivalu s řazením dle abecedy, místa a času konání akce,
archiv ročníků); Gloria musaealis (aktuální informace,
online přihlášky pro muzea a galerie, přihlášené projekty – dynamický seznam s odkazy na detaily projektů,
archiv ročníků, nově – fotogalerie přihlášených projektů), Muzea a 20. století (informace o projektu, archiv
ročníků); Muzeum a změna (mezinárodní muzeologická
konference). Nově v roce 2012 přibyla aplikace Kalendárium akcí (přehled aktuálních akcí pořádaných muzei
a galeriemi v ČR, vyhledávání dle kraje, místa a typu
akce, data konání akce).
Neveřejná část webových služeb – správa prezentací: Správa obsahu prezentací (publikační systém pro
vytváření a správu webových stránek, publikační systém pro vytváření a správu fotogalerií, specializovaný
systém pro plnění a správu dat Adresáře muzeí a galerií
ČR, rozesílání hromadné elektronické pošty – elektronická konference Bulletin AMG); Podpůrné služby pro
činnost AMG (správa, editace, odsouhlasení a publikování online přihlášek, multimédia, online přístupné statistky návštěvnosti prezentací; Adresář muzeí a galerií
ČR – generování PDF podkladů pro vydání tištěného
adresáře, export z databází a automatické formátování,
Gloria musaealis – vytváření PDF podkladů pro vydání
tištěné výroční zprávy, export z databází a automatické
formátování, uživatelské sestavy generované z databází
Adresáře muzeí a galerií ČR a jejich export do tabulek).
Adresář muzeí a galerií České republiky
Adresář se zobrazuje na bázi karet; každému muzeu
je přidělena jedna karta, v rámci které probíhá zobrazování všech informací. Ke každému muzeu je možno zobrazit až 64 nejrůznějších informací. Uvážíme-li, že v Adresáři je na 1 000 muzeí a galerií z celé České republiky,
dojdeme k číslu 64 000 položek, které webový systém
spravuje. Novou součástí obsahu Adresáře jsou multimédia a fotogalerie. Informace o muzeích se doplňují
o loga, fotografie a videoklipy. Úvodní část karty – stránka každého muzea obsahuje také logo instituce, reprezentativní fotografie a videoklipy. Na kartě instituce se
nově zobrazují také informace o akcích, které instituce
pořádá v rámci nové aplikace Kalendárium akcí.
Profil AMG na síti Facebook
V roce 2012 pokračovala interakce s ostatními uživateli na sociální síti Facebook. Prostřednictvím krátkých
zpráv a fotografií, které zachycují aktuální dění v AMG,

jsou upozorňováni na nová čísla Věstníku AMG, na publikační činnost, na konference a semináře, na Festival
muzejních nocí a Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, což přispívá k šíření a udržování povědomí o rozsahu činnosti AMG a jejích aktivitách. V roce 2012 získala
AMG na tři sta dlouhodobých fanoušků a jejich počet
i nadále roste.

Kalendárium akcí
Množství událostí z muzeí a galerií propagovaných
na webu AMG, vedlo k potřebě samostatné prezentace,
která by byla schopna tyto informace pojmout. V závěru
roku 2012 bylo proto připravováno nové Kalendárium
akcí, které bude do plného provozu po zkušebním období uvedeno na počátku roku 2013. Jedná se o průběžně aktualizovaný přehled událostí, pořádaných muzei
a galeriemi v České republice. Je zde možné nalézt nabídku akcí členěných do kategorií – přednášky, konference, semináře, exkurze, komentované prohlídky, ale
i kurzy, workshopy a další aktivity zaměřené na širokou
či odbornou veřejnost. Události lze vyhledávat dle místa konání, data a kategorie akce. Do budoucna je také
počítáno s tím, že akce budou moci vkládat do systému
online přímo muzea a galerie. Informace o jednotlivých
akcích se z Kalendária automaticky promítají také do
karty pořádající instituce v Adresáři muzeí a galerií ČR.
Obě prezentace jsou tak propojené a slouží opět k lepší
propagaci muzejních organizací, ale také rozmanitých
programů, které pořádají.
Návštěvnost webů AMG se výrazně zvyšuje v květnu, v souvislosti s popularitou Festivalu muzejních nocí,
ale také v červenci v souvislosti s dobou dovolených
a vyhledáváním informací v Adresáři. Mezi nejnavštěvovanější stránky prezentací AMG patří např. úvodní
stránka s informacemi o AMG, rozcestník pražských muzeí a galerií v rámci Adresáře, prezentace Dění v oboru,
úvodní stránka Festivalu muzejních nocí, Volná místa.
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Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2012:
Rok
2012

Unikátní
návštěvy

Počet návštěv

Počet pohlížených
stránek

Hity (počet kliků na
jakýkoliv odkaz
na stránkách AMG)

Počet přenesených
bajtů

Leden

6.951

13.680
(1.96 návštěv/návštěvník)

66.060
(4.82 stránek/návštěva)

357.200
(23.11 hity/návštěva)

12.52 GB
(959.71 kB/návštěva)

Únor

6.625

12.521
(1.88 návštěv/ návštěvník)

56.602(4.52 stránek/
návštěva)

326.903
(26.1 hity/návštěva)

10.84 GB
(907.55 kB/návštěva)

Březen

7.233

13.214
(1.82 návštěv/návštěvník)

56.681
(4.28 stránek/návštěva)

332.266
(25.14 hity/návštěva)

11.91 GB
(945.38 kB/návštěva)

Duben

8.016

14.482
(1.8 návštěv/návštěvník)

72.476
(5 stránek/návštěva)

429.792
(29.67 hity/návštěva)

13.29 GB
(962.18 kB/návštěva)

Květen

12.695

22.205
(1.74 návštěv/návštěvník)

102.379
(4.61 stránky/návštěva)

757.505
(34.11 hity/návštěva)

20.77 GB
(980.89 kB/návštěva)

Červen

11.308

19.054
(1.68 návštěv/návštěvník)

78.317
(4.11 stránek/návštěva)

730.879
(38.35 hity/návštěva)

17.93 GB
(986.88 kB/návštěva)

Červenec

5.813

11.397
(1.96 návštěv/návštěvník)

132.595
(11.63 stránky/návštěva)

492.656
(42.22 hity/návštěva)

10.70 GB
(984.73 kB/návštěva)

Srpen

6.127

12.022
(1.96 návštěv/návštěvník)

41.999
(3.49 stránek/návštěva)

380.583
(31.65 hity/návštěva)

10.88 GB
(949.34 kB/návštěva)

Září

6.376

11.696
(1.83 návštěv/návštěvník)

45.741
(3.91 stránek/návštěva)

383.257
(32.76 hity/návštěva)

20.66 GB
(1852.53 kB/návštěva)

Říjen

7.518

13.871
(1.84 návštěv/návštěvník)

51.678
(3.72 stránek/návštěva)

457.100
(32.95 hity/návštěva)

11.54 GB
(872.5 kB/návštěva)

Listopad

7.721

14.222
(1.84 návštěv/návštěvník)

58.624
(4.12 stránek/návštěva)

449.025
(31.57 hity/návštěva)

13.03 GB
(960.73 kB/návštěva)

Prosinec

6.048

10.834
(1.79 návštěv/návštěvník)

35.041
(3.23 stránek/návštěva)

310.456
(28.65 hity/návštěva)

9.11 GB
(881.83 kB/návštěva)

Celkem

92.431

169.198

798.193

5.407.622

163.20 GB

Věstník Asociace muzeí
a galerií ČR
Redakční rada Věstníku AMG pracovala do listopadu
2012 ve složení: předsedkyně redakční rady PhDr. Jana
Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově), Ing. Milena Burdychová (čestná členka AMG), PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur), PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum – Etnografický ústav),
Mgr. Zdeněk Freisleben (Památník národního písemnictví), Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále),
PhDr. Petr Velemínský (Národní muzeum – Historické
muzeum) a RNDr. Jiří Žalman (Ministerstvo kultury ČR
– odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí
a galerií).
Od X. Sněmu AMG v Opavě pracuje redakční rada
v doplněné sestavě: předsedkyní redakční rady je
i nadále PhDr. Jana Hutníková; členy jsou: Ing. Milena Burdychová, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Hana
Dvořáková, Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Hana Garncarzová, PhDr. Petr Velemínský, RNDr. Jiří Žalman;
nově se na základě jmenování Exekutivy AMG zvolené
na X. Sněmu AMG stali členy redakční rady: PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerií v Jičíně), Anna
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Komárková, BBus (Hons) (Asociace muzeí a galerií ČR)
a PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy). Redaktorkou Věstníku AMG byla do srpna
2012 Mgr. Blanka Šimečková; od srpna 2012 pracovala
na této pozici Mgr. Jana Jebavá.
náklad

detaily

termín

počet
stran

Věstník
1/2012

1000 ks

A4, V1, černá
+ ob. (fialová)

únor

44 s

Věstník
2/2012

1000 ks

A4, V1, černá
+ ob. (zelená)

duben

44 s

Věstník
3/2012

1000 ks

A4, V1, černá
+ ob. (okrová)

červen

44 s

Věstník
4/2012

1000 ks

A4, V1, černá
+ ob. (světle
modrá)

srpen

44 s

Věstník
5/2012

1000 ks

A4, V1, černá
+ ob. (světle
zelená)

říjen

44 s

Věstník
6/2012
+
rejstřík
2011

1000 ks

A4, V1, černá
+ ob. (levandulová)

prosinec

44 s

4. Legislativní aktivity
V roce 2012 se AMG zabývala především čtyřmi legislativními tématy: novelou autorského zákona a dalšími návrhy legislativních norem z této oblasti, novelou
památkového zákona s důrazem na problematiku archeologických výzkumů, novelou zákona o dobrovolnické službě a novelou vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se
provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
Do X. Sněmu AMG v Opavě se legislativními záležitostmi zabýval I. místopředseda AMG PhDr. Luděk
Beneš, na prvním zasedání nově zvolené Exekutivy
AMG dne 9. listopadu 2012 byl tímto úkolem pověřen
PhDr. Zdeněk Kuchyňka.
Stejně jako v předchozím období, musela i v roce
2012 AMG upozorňovat na nejrůznějších platformách
na kolizi zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zejména v oblasti nákupu sbírek. Zatímco zákon o účetnictví stejně jako jeho
prováděcí vyhláška č. 499/2009 Sb. stanovují, že nákup
sbírkových předmětů má být hrazen z provozních prostředků organizace, rozpočtová pravidla obsažená v příslušném zákoně toto neumožňují a přikazují naopak
nakupovat sbírky z investičních prostředků muzea. Tato
ani další připomínky AMG k novele zákona a k uvedené
vyhlášce nebyly ze strany ministerstva financí akceptovány a podle OMG MK ČR je současná úprava, tj. vedení celé sbírky muzejní povahy v účetnictví v hodnotě
1 Kč (pokud není známa její pořizovací cena) a provádění inventarizací v termínech stanovených zákonem
č. 122/2000 Sb. a prováděcími předpisy k němu, maximem možného, vybojovaným na Ministerstvu financí ČR.

Muzejní zákon

Na základě žádosti OMG MK ČR o nominování 3 zástupců AMG do pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, především však
na přípravě novely prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb.,
exekutiva navrhla do pracovní skupiny tři kandidáty
– PhDr. Luďka Beneše, výkonnou ředitelku AMG Annu
Komárkovou, BBus (Hons) a PhDr. Michala Babíka, ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Návrh novely
vyhlášky č. 275/2000 Sb., který představili na srpnovém
jednání exekutivy zástupci OMG MK ČR PhDr. Milada
Kervitcerová a RNDr. Jiří Žalman, byl předán všem Orgánům AMG k projednání s termínem pro zasílání připomínek do 30. září 2012. Materiál byl představen také
na jednání Senátu AMG dne 18. září 2012. Stanovisko
k návrhu vyhlášky, zaslané na OMG, zpracovala exekutiva na základě zaslaných připomínek a podnětů z členských muzeí a galerií, z Krajských sekcí a Komisí AMG.

Na zasedání Senátu AMG dne 5. prosince 2012 byli jeho
členové znovu vyzváni k zasílání připomínek k upravenému návrhu novely vyhlášky, protože oproti původnímu materiálu došlo k úpravám a přesunům některých
ustanovení. Připomínky byly zaslány do prosincového
termínu stanoveného OMG. Vypořádání připomínek
bylo na MK ČR projednáno 24. ledna 2013, kdy Exekutivu AMG zastupoval PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Novela
vyhlášky č. 275/2000 Sb. by měla být přijata tak, aby
platila od 1. července 2013.

Autorský zákon
Na základě výzvy odboru autorského práva MK ČR
z prosince 2011 byli do Pracovní skupiny pro přípravu
novely autorského zákona nominováni Mgr. Martin Sekera, Ph.D., a Mgr. Kateřina Musílková. Jako zástupce
AMG byl MK ČR jmenován dr. Sekera; Mgr. Musílková
byla jmenována jako zástupce Národního muzea. První jednání pracovní skupiny proběhlo na začátku února 2012 a bylo věnováno rekapitulaci aktuálního stavu
a roztřídění připomínek obdržených od zainteresovaných organizací, resp. tzv. expertů na autorské právo.
Na dalším jednání, věnovaném návrhu Směrnice EU
o některých povolených způsobech užití osiřelých děl, se
účastníci pracovní skupiny shodli na tom, že navržená
směrnice má velmi omezené využití a navrhli rozšířit
okruh předmětů ochrany a způsob jejich užití. Z jednání vzešlo doporučení pro MK ČR nadále pracovat pouze
s variantami II (a i b) a III s tím, že okruh druhů předmětů i způsobů užití by se oproti navrhované směrnici
rozšířil. Obě varianty pracují se zapojením kolektivního
správce do vyhledávání a licencování osiřelých děl. Další
tematické jednání se týkalo návrhu implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU, kterou
se mění Směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících, do českého autorského zákona (prodloužení doby ochrany práv
ke zvukovým nahrávkám, sjednocení způsobu výpočtu
doby ochrany práv u hudebních děl s textem). Lhůta pro
implementaci je stanovena k 1. listopadu 2013, jelikož
navrhované nabytí účinnosti novely AZ je téhož data.
Na dalších jednáních bylo oproti původnímu předpokladu konstatováno, že MK ČR chce zařadit návrh
směrnice o osiřelých dílech již do připravované novely
autorského zákona – jedná se o návrh doplnění zákona, dále o návrh prováděcí vyhlášky, která by měla obsahovat seznam informačních zdrojů, které bude nutno
prověřit při provádění důsledného vyhledávání nositele
práv. V závěru prosince 2012 byla AMG zaslána k připomínkovému řízení novela autorského zákona týkající
se jak knihovních licencí, tak i osiřelých děl. Připomínky
AMG byly zaslány MK ČR v termínu, tj. 8. února 2013.
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Památková péče
Prakticky po celý rok 2012 zůstala v centru pozornosti AMG také novelizace zákonných norem v oblasti
památkové péče, zejména archeologická část novely
zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči a návrh související prováděcí vyhlášky.
Na základě výzvy náměstkyně ministryně kultury
PhDr. Anny Matouškové Exekutiva AMG v lednu 2012
nominovala do poradního sboru MK ČR ředitele Západočeského muzea v Plzni PhDr. Františka Frýdu a jako
náhradního člena Mgr. Miroslavu Šmolíkovou, vedoucí
Oddělení archeologických sbírek Muzea hl. m. Prahy.
Připomínky AMG k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví
obsah projektu archeologického výzkumu a nálezové
zprávy o archeologickém výzkumu byly prostřednictvím dr. Frýdy zaslány na odbor památkové péče MK ČR
v únoru 2012. Tato novela zákona v oblasti archeologie
však byla 19. dubna 2012 Legislativní radou vlády vrácena zpět k projednání na MK ČR. Dne 8. června 2012
se uskutečnilo druhé zasedání poradního orgánu MK
ČR zřízeného k přípravě věcného záměru nového památkového zákona. Za AMG se tohoto jednání zúčastnil
dr. Frýda. Na jednání byly diskutovány podněty k novému zákonu, text slovenského památkového zákona, posílení procesního postavení NPÚ, otázka jednokolejnosti
či dvojkolejnosti památkové péče atd.

Zákon o dobrovolnické službě
V pracovní skupině Dobrovolnictví v kultuře, která
se výrazně podílí na přípravě novely zákona o dobrovolnictví, zastupuje AMG Anna Komárková, BBus (Hons).
V únoru 2012 se k projednání tezí nového zákona uskutečnil kulatý stůl na MŠMT a jednání Legislativní skupiny ERD; za AMG se schůzky zúčastnila Anna Komárková.
Cílem jednání byla otevřená diskuze nad upravenými
tezemi, ze kterých se bude vycházet při zpracování
věcného záměru zákona. Zákon by měl mj. ošetřit nezdaňování náhrad dobrovolníků; vyzvat MF ČR k vydání
vyhlášky, kterou se stanoví metodika oceňování dobrovolnické práce a kofinancování projektů (preferována
jednotná hodinová sazba); instituce by měly vydávat
osvědčení pro dobrovolníky; diskutovány byly také standardy pro instituce pracující s dobrovolníky v souvislosti
s udělováním akreditace jako značky kvality; dále byla
diskutována možná úskalí zneužití práce dobrovolníků
v rámci komerčních projektů, resp. organizacemi, které
generují zisk.

Zákon o archivnictví a spisové službě
V rozsáhlé a stále dosti problematické oblasti zákona
o archivnictví a spisové službě a souvisejících předpisů
nedošlo k výrazné změně; přetrvávají některé zásadní
rozpory mezi režimem nakládání se sbírkami archivní
povahy (archiváliemi) v muzeích stanoveným v zákoně
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, s pravidly obsaženými v zákoně č. 499/2009 Sb., o archivnictví
a spisové službě. OMG MK ČR bylo v květnu 2012

12

zasláno stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění
vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě
a změně některých zákonů. Dle informace ředitelky
odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí
a galerií MK ČR PhDr. Magdy Junkové uplatnil OMG připomínky AMG jako zásadní v rámci vnitřního připomínkového řízení na MK ČR a ztotožnil se s nimi v plném
rozsahu. V květnu 2012 se na AS MV ČR uskutečnilo vypořádání těchto připomínek, kterého se za AMG zúčastnil PhDr. Luděk Beneš. Dle vyjádření MV ČR nebude vyhláška po muzeích vyžadovat nic nad rámec dosavadní
praxe, změny se mají dotknout pouze archivů a pravidla
pro muzea by měla zůstat stejná.
V rámci semináře Legislativa muzeí z pohledu zřizovatele byl mj. přednesen příspěvek JUDr. Jany Hájkové
z odboru archivní správy a spisové služby MV ČR, který shrnul obsah novely archivního zákona č. 167/2012,
která vešla v platnost 30. května 2012, s účinností od
1. července 2012. Dr. Hájková přivítala možnost spolupráce s AMG a vyzvala k nominování zástupců do pracovní skupiny, která se bude zabývat přípravou novely
a také metodických pokynů k zacházení s archiváliemi.
Nabídla také možnost uspořádání semináře na téma
archivního zákona a jeho dopadu v muzejní praxi. Na
jednání s dr. Hájkovou v říjnu 2012, kterého se za AMG
zúčastnili dr. Beneš a Anna Komárková, byla potvrzena
spolupráce AMG a AS MV ČR v roce 2013 – uspořádání
semináře/seminářů k aplikaci archivní legislativy v muzejní praxi (mj. na téma výběr archiválií, režim dvojího
zacházení dle muzejního a dle archivního zákona, archiválie ve vztahu k autorskému zákonu, digitalizace a archiválie), příprava nového archivního zákona, resp. metodických předpisů k němu, jmenování zástupce AMG
do pracovní skupiny MV ČR, na webu MV ČR by měla
být zřízena nová sekce také pro muzea s odpověďmi na
nejčastější dotazy z praxe; bylo také domluveno, že prostřednictvím Věstníku AMG a webových stránek AMG
bude učiněna výzva pro zasílání dotazů na MV ČR, resp.
zde bude publikována informace o záměrech spolupráce AMG a AS MV ČR v dalším období.
V rámci exekutivy byla po X. Sněmu AMG v Opavě
pověřena touto problematikou jako garant Mgr. Jitka
Rychlíková.

Strategie digitalizace kulturního
obsahu pro léta 2013–2020
Exekutiva AMG zpracovala v listopadu 2012 stanovisko k návrhu Strategie digitalizace kulturního obsahu (dále
jen DKO) pro léta 2013–2020, které bylo zasláno na OMG
MK ČR. Ve stanovisku se mj. konstatuje, že neexistence
jasných kritérií a základních pojmů v oblasti DKO vede
v současnosti k naprostému chaosu v tom, co je vlastně
za digitalizaci považováno, jak by měla v oboru muzejnictví probíhat atd. Pokud se nevyřeší základní otázky
(metodika – systém – manuál), finanční a personální

zajištění na jednotlivých muzejních pracovištích, není
možné digitalizaci vážně a závazně provádět. Strategie
DKO by tedy měla v prvé řadě obsahovat nastínění postupů v základních tématech a jasně pojmenovat hlavní
současné problémy – vyjasnění terminologie, definování standardů digitalizace, možnosti dalšího vzdělávání
v oblasti DKO, návrh řešení pro obor muzejnictví. Zásadní je finanční zajištění DKO, protože v řadě muzeí a galerií je a bude velikou brzdou nevyhovující technické
vybavení, stejně jako nedostatečné personální zajištění
této oblasti muzejní činnosti.
Dále bylo konstatováno, že návrh strategie DKO zatím neobsahuje ani návrh řešení v oblasti digitální evidence sbírek muzejní povahy. Téma centrálního úložiště
dat či Národního kulturního portálu, stejně tak vzdělávání v oblasti DKO bylo v materiálu pouze nastíněno
bez dalšího rozvedení, a tudíž spíše nereálné. Exekutiva

proto navrhla nejdříve ustavit pracovní skupinu (komisi)
za účasti všech zainteresovaných stran, zástupců paměťových institucí a MK ČR, která připraví, resp. rozpracuje
návrh strategie DKO a poté se bude významným způsobem podílet na její realizaci.
Některé návrhy legislativních norem, jako např. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému
účetních informací státu a o požadavcích na technické
a smíšené formy účetních záznamů nebo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, v nichž šlo především o skloubení textu s jinými právními předpisy zejména z EU, nebyly Exekutivou AMG připomínkovány.

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků
V červnu 2012 skončil X. ročník základního kurzu
Školy muzejní propedeutiky (ŠMP), který probíhal ve
dvou paralelních třídách, neboť zájem o studium z řad
muzejních pracovníků je i po deseti letech konání ŠMP
stále veliký. Kurzy navštěvovalo 70 posluchačů, z nichž
studium zakončilo složením zkoušky 49 frekventantů.
Výuka probíhala, jako v předchozích letech, v prostorách
Národního muzea – Českého muzea hudby a organizačně ji zajišťoval Sekretariát AMG. V říjnu 2012 byl otevřen XI. ročník základního kurzu ŠMP a IV. ročník kurzu
nástavbového, který je věnován muzejnímu výstavnictví
a je určen především pro absolventy kurzu základního.
Počet studentů byl 41 v základním a 32 v nástavbovém
kurzu. ŠMP vedl nadále PhDr. František Šebek a lektorský sbor zůstal v obou kurzech bez podstatných změn.
Lektorská skupina sestává ze zkušených praktiků, z nichž
většina zároveň přednáší muzeologii (resp. muzeografii)
na vysokých nebo středních odborných školách v ČR.
V roce 2012 byla lektorskou skupinou připravena
osnova výukového textu pro nástavbový kurz, resp. dopracována. Texty jednotlivých kapitol byly lektory odevzdány v srpnu 2012 a publikace bude vydána v roce
2013. Skripta by měla být doplněna o vzorové dokumenty, praktické návody, obrázky, schémata atd. V roce
2012 byl vydán sborník absolventských prací žáků ŠMP
k deseti letům fungování kurzů. Publikace obsahuje vybrané práce studentů za období 2008–2012 a seznam
všech prací úspěšně obhájených během desetiletého
trvání ŠMP.
Projekt vzdělávání edukačních pracovníků připravilo ve spolupráci s AMG Metodické centrum pro muzejní
pedagogiku při Moravském zemském muzeum v Brně.
Vzdělávací kurzy nazvané Základy muzejní pedagogiky
byly zahájeny prvním během na podzim 2012. Náplň
kurzu byla připravena po projednání s AMG tak, aby co

nejvíce rozšiřovala dosavadní nabídku muzeologického
vzdělávání a volně navazovala na osvědčené projekty
– Školu muzejní propedeutiky a Kurzy preventivní konzervace, které pořádá Technické muzeum v Brně. Cílem
kurzu je posílení odbornosti muzejních pracovníků v oblasti muzejní pedagogiky. Nabídka kurzů byla publikována ve Věstníku AMG č. 3/2012.
Ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci
Králové byly v roce 2012 připravovány vzdělávací aktivity v rámci jeho projektu pod názvem Další vzdělávání
pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje
(příprava přednášky a diskuze s porotci ve vztahu k Národní soutěži muzeí Gloria musaealis).
Propojování a spolupráce oborů muzejnictví a školství probíhá v rámci tříletého vzdělávacího projektu Národního muzea a dalších muzeí ČR pod názvem Dotkni
se 20. století, jehož je AMG partnerem. Na projektu
spolupracuje mimo AMG také Asociace učitelů dějepisu, Univerzita Karlova v Praze a čtyři partnerská muzea –
Moravské zemské muzeum, Hornické muzeum Příbram,
Masarykovo muzeum v Hodoníně a Muzeum Českého
lesa v Tachově. Do projektu je zapojeno 12 pilotních
škol napříč Českou republikou. Projekt byl oficiálně zahájen v březnu roku 2012 a je prezentován na webových stránkách http://www.dvacatestoleti.eu, kde jsou
publikovány výstupy projektu. Koordinátorkou projektu
je Mgr. Michaela Horáková. Informace s výzvou pro muzea a galerie k zapojení se do kampaně byla publikována
ve Věstníku AMG č. 5/2012 – měl by vzniknout souborný
materiál propagující expozice muzeí k dějinám 20. století.
Dne 19. června 2012 se uskutečnil v Senátu Parlamentu ČR seminář pod názvem Legislativa muzeí
z pohledu zřizovatele. Seminář uspořádal za odborné
podpory AMG Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská
práva a petice v Jednacím sále Valdštejnského paláce.
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Jednodenní seminář byl určen především zřizovatelům
muzeí a galerií. S ohledem na definovanou cílovou skupinu byl stanoven i program semináře, jenž byl zaměřen především na legislaivní otázky. Souhrnná zpráva
o semináři byla publikována ve Věstníku AMG č. 4/2012.
V rámci semináře vystoupila s příspěvkem PhDr. Anna
Matoušková, náměstkyně ministryně kultury pro kulturní dědictví. Ve svém příspěvku shrnula aktivity ministerstva určené pro nestátní muzea a galerie. Nastínila vývoj
oborové legislativy a některých souvisejících zákonných
norem. Zabývala se problematikou CES stejně jako otázkou dotačních titulů ministerstva, které jsou do oboru
muzeí a galerií směřovány. Druhý příspěvek přednesl zástupce OMG MK ČR RNDr. Jiří Žalman, který hovořil na
téma zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy. Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra zastupovala příspěvkem JUDr. Jana Hájková. Zabývala se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě, a jeho novelizací. S problémy aplikace
archivní legislativy v muzejní praxi seznámil ve svém
příspěvku PhDr. Luděk Beneš. Na jeho apel k jednání
s AS MV ČR reagovala v diskuzi dr. Hájková vstřícnou výzvou k setkání v co nejbližší době. Referát o autorském
zákonu v muzejní praxi přednesl advokát z firmy Legal
Partners JUDr. Libor Vašíček. „Památková péče v oblasti
archeologie – čas změny?“ byl název příspěvku zástupce odboru památkové péče MK ČR Mgr. Jiřího Vajčnera,
Ph.D. Poslední příspěvek přednesl PhDr. Pavel Douša,
Ph.D., člen Exekutivy AMG a ředitel Historického muzea
– Národního muzea. Zabýval se „Managementem sbírky
– databázovými systémy, elektronickou publikací eSbírky.
cz a evropským digitálním prostorem“. Ve svém příspěvku mimo jiné předložil přehled databázových systémů
používaných v českém muzejnictví, definoval měnící
se požadavky na tyto systémy, které jsou ovlivňovány
i vstupem českých sbírek do evropského digitálního prostoru např. prostřednictvím projektů Athena či Europeana. Následná diskuze se nemohla vyhnout dotazu na
databázový systém Demus, který je v českém muzejnictví

nejrozšířenější. Dr. Douša ocenil jeho roli, kterou ve své
době sehrál. Všechny komerční systémy ho využívají
a počítají s nutností převodu dat z něj. Jeho tvůrci do
dvou let slibují konverzi do nových operačních systémů,
s jeho dalším rozvojem se však již nepočítá. Semináře
se zúčastnilo 116 posluchačů. Ač byl určen především
zřizovatelům muzeí a galerií, bylo mezi účastníky také
velké množství muzejníků. Ze strany spolupracující
AMG bylo učiněno maximum kroků k pozvání zástupců
zřizovatelů. Pozvánky směřovaly na krajské úřady, a to
jak politické reprezentaci, tak zřizovatelským odborům,
dále na Asociaci krajů ČR, a prostřednictvím Svazu měst
a obcí ČR i na nejpočetnější skupinu zřizovatelů muzeí
a galerií, jimiž jsou právě města a obce.
Na setkání Exekutivy AMG s náměstkyní ministryně
kultury PhDr. Annou Matouškovou, které se uskutečnilo 14. prosince 2012, byl mj. deklarován zájem MK
ČR řešit problematiku vzdělávání v oblasti muzejnictví,
a to ve třech okruzích: vzdělávání zástupců zřizovatelů
muzejních institucí, zaměstnanců muzeí a vzdělávání
pedagogů (např. v rámci programů muzeí). AMG má nadále zájem na prosazení katalogového hesla „muzejní
pedagog“ – od roku 2011 má svého zástupce v poradní
skupině MŠMT, ta se však zatím nesešla. Zástupci AMG
jsou také činní v pracovních skupinách projektu Národní
soustava povolání II, v rámci něhož vznikají definice profesí v oblasti kultury, muzeí a galerií.
Ve dnech 20.–22. září 2012 se v Ústí nad Labem ve
spolupráci s Collegiem Bohemicem, o. p. s., uskutečnilo 21. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí na téma Stopy německo-jazyčného obyvatelstva v českých zemích: Česko-německá
témata v současné muzejní práci.
V závěru roku 2012 začala být vedením AMG připravována mezinárodní muzeologická konference Muzeum
a změna IV / The Museum and Change IV, která se uskuteční v listopadu 2013. Jejím garantem je v rámci nově
zvolené exekutivy II. místopředseda AMG Mgr. Ondřej
Dostál, Ph.D.

6. Odborné a informační činnosti
Oborové databáze
AMG pokračovala také v roce 2012 s tvorbou databází oboru muzejnictví. Obsah základní databáze
AMG – Adresář muzeí a galerií ČR, tzn. údaje o expoziční a výstavní činnosti muzeí a galerií, jejich přístupnosti veřejnosti a poskytovaných službách, byl pravidelně
aktualizován v průběhu roku prostřednictvím online
formuláře na webu AMG. Adresář je vítaným pomocníkem nejen při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, ale
slouží i subjektům činným v oblasti cestovního ruchu,
školám, ostatním kulturním institucím apod. Dotazník
pro aktualizaci údajů je ke stažení na internetových
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stránkách AMG, kde je k dispozici i návod pro jeho vyplnění. Dotazníky nebo pouze výčet údajů, které se o muzeu/galerii změnily, je možné zasílat na Sekretariát AMG
v průběhu celého roku.
Muzea a galerie byly jako každý rok vyzvány k poskytování údajů do databáze výstav a kulturních událostí. Výstup z této databáze je v dvouměsíčních intervalech publikován jako příloha „Kalendárium kulturních
událostí“ ve Věstníku AMG; nově je přehled výstav
prezentován také na webu AMG. Muzeím a galeriím
byl v závěru roku 2012 rozeslán formulář „Kalendárium
akcí pro prezentaci na internetových stránkách AMG“,
který slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí

a galerií na webu AMG v sekci Kalendárium akcí – nově
spuštěné aplikaci. Do formuláře je možné vyplňovat
vybrané plánované akce pro daný rok – termíny seminářů, konferencí, přednášek atp. Zároveň je možné na
internetových stránkách AMG prezentovat nově vydané
publikace, sborníky z konferencí a seminářů a další zajímavé informace z činnosti muzejních institucí v České
republice.

Ediční činnost AMG
* Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu.

* Deset let Školy muzejní propedeutiky. Sborník absol-

ventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2008–2012. Ročník
VI.–X., ISBN 978-80-86611-53-2, náklad 600 ks, cena
155 Kč;
* Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci
v kulturních institucích ČR. VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Brno,
3.–4. listopadu 2011. Sborník příspěvků z VII. celorepublikového kolokvia pořádaného Asociací muzeí a galerií
ČR v roce 2011, ISBN 978-80-86611-48-8, náklad 600 ks,
cena 85 Kč.

Sborník příspěvků ze semináře – Národní muzeum,
14. října 2010, ISBN 978-80-86611-49-5, náklad 1 000
ks, cena 65 Kč;
* Výroční zpráva X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011, ISBN 978-80-86611-50-1, náklad
800 ks, cena 98 Kč;
* Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2011, ISBN
978-80-86611-52-5, náklad 500 ks, cena 60 Kč;
* Pražská muzejní noc 2012, ISBN 80-86611-51-8,
náklad 35 000 ks, zdarma;
* Informační leták Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, náklad 1 000 ks, zdarma;

7. Vnitřní chod AMG
AMG zaměstnávala v roce 2012 tři, resp. čtyři zaměstnance na plný pracovní úvazek. Funkci výkonné
ředitelky AMG vykonávala v průběhu celého roku Anna
Komárková, BBus (Hons). Na pracovní pozici technické
redaktorky Věstníku AMG a tajemnice Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis působila na základě smlouvy na
dobu určitou do 17. srpna 2012 Mgr. Blanka Šimečková.
Exekutiva AMG rozhodla o vypsání výběrového řízení
na uvolněné místo na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Mgr. Malvíny Brychové, na plný pracovní
úvazek, s možností nástupu ihned. Nabídka byla zveřejněna na webu a Facebooku AMG, a také v Aktualitách na stránkách Institutu umění – Divadelního ústavu. Výběrové řízení se uskutečnilo s červenci 2012 a na
pracovní pozici byla s datem nástupu 28. srpna 2012
přijata Mgr. Jana Jebavá. Knihovnu AMG, Školu muzejní propedeutiky, agendu spojenou s oborovými a odbornými Komisemi AMG a správu webových prezentací
AMG měla na starosti ze své pracovní pozice Michaela
Buriánková, BBus (Hons), která ukončila své působení
na Sekretariátu AMG v září 2012. Na uvolněnou pozici
technické redaktorky webových prezentací AMG/správce odborné knihovny AMG nastoupila dne 24. září 2012
Bc. et BcA. Jana Slezáková. Účetnictví AMG bylo vedeno na základě smluvního vztahu firmou DAT Ekonomik,
s. r. o. Správa počítačové sítě a IT služby byly zajišťovány Bc. Martinem Čarkem na základě smluvního vztahu
s firmou Artfix.

Budovu, v níž sídlí Sekretariát AMG, získal nový nájemce – v souvislosti s touto změnou došlo k výraznému
zvýšení nájemného a plateb za služby. S ohledem na
opětovné zvyšování DPH a následný vzrůst nákladů na
provoz Sekretariátu AMG byla v rámci jednání exekutivy
diskutována také možnost zvýšení členských příspěvků
AMG. Posledním navýšení příspěvků o 15 % v každé kategorii bylo provedeno naposledy v roce 2007.
V roce 2012 dále pokračovalo zpracovávání knihovního fondu AMG, který se stále rozrůstá a který ke
konci roku 2012 již obsahoval na 2 100 knižních položek
a 1 200 kusů periodik. Knihovna AMG nabízí ke studiu
oborovou muzeologickou a muzejní literaturu, publikace z ediční činnosti AMG, publikace soutěžící v Národní
soutěži muzeí Gloria musaealis, publikace sbírkotvorných institucí, katalogy výstav i sbírek, sborníky z konferencí, včetně CD a DVD prezentací a publikací. Součástí
knihovny jsou také periodika – kromě Věstníku AMG obsahuje i další české a zahraniční časopisy, včetně bulletinů a informačních materiálů muzeí a galerií. Kromě
výše uvedeného mohou zájemci studovat i další materiály – pracovní listy k výstavám, informační a propagační
materiály muzeí ČR a evropských sbírkotvorných institucí, informační materiály o mezinárodních organizacích
(ICOM, NEMO, EMF, EU atd.). Veškeré publikace, periodika a další tiskoviny se zapůjčují prezenčně. Knihovna se nachází v sídle Sekretariátu AMG, pro zájemce je
přístupná ve všední dny na základě předchozí dohody.
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Ve své činnosti pokračuje pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG pod vedením PhDr. Františka
Šebka (členové: Mgr. Dagmar Hamalová, Anna Komárková, BBus (Hons), Mgr. Tomáš Niesner a PhDr. Dana
Veselská). Nově byla ustavena pracovní skupina k připomínkování návrhu novely památkového zákona a prováděcí vyhlášky (členové: PhDr. František Frýda, Mgr. Miroslava Šmolíková, PhDr. Luděk Beneš a Mgr. Miroslav
Novák z Muzea východních Čech v Hradci Králové).

Nr.

Exekutiva AMG v průběhu roku 2012 připravila návrh na vydání nové – čtvrté emise členských průkazů
AMG. Záměr změnit podobu průkazů po cca 10 letech
představila Exekutiva AMG již před jednáním X. Sněmu AMG. Tento návrh následně schválil Senát AMG na
svém zasedání dne 5. prosince 2012, změnou Přílohy
č. 4 Jednacího řádu AMG – Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG. Platnost
stávajících průkazů členů AMG (třetí emise) skončila
31. března 2013. Nové průkazy začaly platit od 1. dubna
2013. Veškeré informace byly zveřejněny na webových
stránkách AMG v sekci Průkaz člena AMG, a byly též
publikovány ve Věstníku AMG. Grafickou podobu nové
průkazky zpracovala Mgr. Jana Jebavá.
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Hlavním úkolem v oblasti vnitřní činnosti AMG bylo
v roce 2012 uspořádání výročního zasedání členů Asociace muzeí a galerií ČR – jubilejního X. Sněmu AMG, který se uskutečnil ve dnech 31. října – 1. listopadu 2012
v Opavě v prostorách Kulturního domu Na Rybníčku.
Tohoto shromáždění vrcholného orgánu členů největšího profesního sdružení sbírkotvorných institucí
v České republice se zúčastnilo na 152 muzejníků, kteří reprezentovali 112 členských muzeí a galerií, a také
několik individuálních a čestných členů AMG. Pozvání
přijali také významní hosté. Hostitelský region a město reprezentoval primátor Statutárního města Opavy
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Za Ministerstvo kultury to byla náměstkyně pro kulturní dědictví PhDr. Anna
Matoušková a ředitelka Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR PhDr. Magda
Junková. Národní památkový ústav zastupovala generální ředitelka Ing. arch. Naděžda Goryczková, Radu galerií
ČR předseda Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., a Český výbor ICOM
předseda Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. Vzácnými hosty byli
též zástupci Zväzu múzeí na Slovensku, v čele s předsedou PhDr. Peterem Hyrossem.
Jednání X. Sněmu AMG zahájily pozdravy hostů,
poté byly zvoleny mandátová, návrhová a volební komise. Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová přítomné
seznámila se Zprávou o plnění hlavních programových
linií činnosti AMG za období 2010–2012, které určilo
Usnesení IX. Sněmu AMG v Písku v roce 2009, a na závěr
svého vystoupení krátce shrnula i léta svého působení
v různých funkcích v rámci AMG včetně dvou volebních
období v pozici předsedkyně, se kterou se tímto rozloučila. Účastníci sněmu jí za dlouholetou práci pro AMG
poděkovali potleskem ve stoje.
Dalším bodem bylo vystoupení PhDr. Anny Matouškové, ve kterém padlo mnoho postřehů, včetně těch
kritických, a zazněla rovněž očekávání MK ČR směrem
k AMG.

Odpolední blok programu zahájil PhDr. Luděk Beneš, který přednesl Perspektivy vývoje AMG v příštím
volebním období – Návrh hlavních programových linií
činnosti AMG na období let 2013–2015. K tomuto bodu
programu se rozpoutala diskuze a bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, o kterých bylo postupně
hlasováno. Přijata byla drobná změna a po té byl předložený materiál účastníky sněmu schválen. Sněm také
projednal odvolání dvou institucí proti nepřijetí za členy
AMG – Muzea města Tišnova a Městských kulturních
zařízení v Bělé pod Bezdězem. Účastníci sněmu verdikt
senátu o nepřijetí těchto institucí za členy AMG hlasováním potvrdili.
V rámci dalšího bodu jednání, věnovanému projednávání organizačních a personálních otázek týkajících
se činnosti jednotlivých Orgánů AMG, vystoupili postupně předsedové Komisí AMG, které již delší dobu
nevykazovaly v rámci AMG žádnou činnost. Všechny
komise, kterých se tato výzva týkala a které byly osloveny před konání sněmu dopisem, vyjádřily zájem o pokračování jejich fungování s tím, že v nejbližší době si
zvolí nové vedení a projednají programové prohlášení
na další tříleté období. Jednalo se o Komisi dějin umění AMG, Komisi pro militaria AMG, Komisi muzejních
historiků AMG, Komisi pro bezpečnost v muzeích AMG
a Komisi pro lidové stavitelství při AMG. V rámci tohoto
bodu jednání vystoupila také PhDr. Dana Veselská z Židovského muzea v Praze, která oznámila záměr založit
v rámci AMG kolegium nestátních muzeí a vyzvala tato
muzea ke spolupráci. Mgr. Alexandra Jiřičková navrhla
založení kolegia tzv. malých, resp. městských a obecních
muzeí.
Po tomto bodu programu vystoupil se Zprávou
o vývoji muzejní statistiky a projektu Benchmarking
PhDr. František Šebek. Po jeho vystoupení pak představili účastníkům X. Sněmu AMG softwarové řešení

benchmarkingu muzeí a jeho fungování v praxi zástupci NIPOS. První jednací den byl zakončen příspěvkem
Ing. Evžena Vaňka, ve kterém seznámil členy AMG s aktuálními změnami webu Asociace a pohovořil na téma
Využití internetu pro prezentaci a popularizaci instituce. Obsahem podvečerního programu byla prohlídka
nových expozic a výstav Slezského zemského muzea.
K jednání sněmu již neodmyslitelně patří také večerní
společenské setkání, které se uskutečnilo v Kulturním
domě Na Rybníčku.
Druhý jednací den byl ve znamení voleb do Orgánů
AMG. Předtím, než se sešel dostatečný počet členů, aby
mohly volby řádně proběhnout, vystoupila se zprávou
o Deseti letech trvání Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis členka Exekutivy AMG a ředitelka soutěže
Mgr. Irena Chovančíková.
Samotné volby řídil předseda volební komise Ing. Ivo
Štěpánek. O post předsedy AMG se utkali PhDr. Luděk
Beneš a PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., který svou kandidaturu podložil projevem, ve kterém představil svoji představu o programu a fungování AMG v dalším volebním období. Většinou hlasů byl v prvním kole předsedou AMG
na léta 2012–2015 zvolen PhDr. Luděk Beneš. Na post
I. a II. místopředsedy AMG byl nominován vždy jeden
kandidát a oba byli zvoleni v prvním kole všemi platnými
hlasy. První místopředsedkyní AMG se stala Mgr. Irena
Chovančíková a II. místopředsedou Mgr. Ondřej Dostál,
Ph.D. Na čtyři místa členů exekutivy bylo nominováno
celkem devět kandidátů. Zvoleni byli: Mgr. Markéta Formanová, PhDr. Jana Hutníková, PhDr. Zdeněk Kuchyňka
a Mgr. Jitka Rychlíková. Volby pokračovaly volbou předsedy a členů Revizní komise AMG. Předsedkyní se stala
PhDr. Zita Suchánková, členkami PhDr. Eva Dittertová
a Mgr. Hana Garnczarzová.
Jednání sněmu bylo oficiálně ukončeno 1. listopadu
2012 schválením Usnesení X. Sněmu AMG v Opavě.

8. Vnější vztahy AMG

–

Činnost AMG v otázce vnějších vtahů se soustředila
na pokračování spolupráce se spřátelenými organizacemi a rozvoj vztahů s dalšími subjekty.
Na poli spolupráce se zahraničními institucemi je
nutné uvést spolupráci s NEMO. Jubilejní 20. výroční
zasedání Sdružení asociací muzeí v Evropě se uskutečnilo ve dnech 2.–4. listopadu 2012 a hostiteli konference
byly Národní galerie a Národní museum Irska. Setkání
se z pověření Exekutivy AMG a za podpory Českého
výboru ICOM zúčastnila PhDr. Helena Koenigsmarková.
Aktivním přístupem se jí podařilo vedení NEMO navrhnout možnost v roce 2015 uskutečnit výroční konferenci
NEMO v městě Plzni, které bude v tomto roce vyhlášeno
evropským městem kultury. O této možnosti bude dále
jednáno v roce 2013. Všechny hlavní referáty ze zasedání, včetně dalších aktuálních informací, jsou uveřejněny

na http://www.ne-mo.org. V doplňovacích volbách byli
do výboru NEMO zvoleni: Margherita Sani z Itálie, Anja
Schaluschke z německé asociace muzeí a David Vuillaume ze švýcarské asociace muzeí. Zasedání se zúčastnilo
kolem 80 reprezentantů muzejních asociací či zástupných organizací. Příští setkání bude v listopadu 2013
v Bukurešti, pro rok 2014 ještě není určeno, na rok 2015
byla navržena Česká republika.
Ve dnech 20. až 22. září 2012 se v Ústí nad Labem
uskutečnilo již 21. setkání českých, saských, bavorských
a hornorakouských muzejních pracovníků pod názvem
Stopy německojazyčného obyvatelstva v českých muzeích s podtitulem Česko-německá témata v současné
muzejní práci. Na přípravě a organizačním zajištění akce
se spolu s AMG podílely Collegium Bohemicum, o. p. s.,
a Muzeum města Ústí nad Labem. Podrobná zpráva
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o konferenci byla publikována v pátém čísle Věstníku
AMG. Jako vždy v minulosti se i tentokrát setkání neslo
ve dvou rovinách – odborné a společenské. Odbornou
stránku představovala dvoudenní konference za účasti
téměř stovky muzejníků ze všech čtyř zemí. Ještě před
zahájením konference proběhly exkurze po dvou trasách: ta první vedla do muzea v přírodě v Zubrnicích
a poté do starobylého hornického muzea v Krupce, zatímco druhá nasměrovala účastníky do Litoměřic, kde
si prohlédli stálou expozici i výstavu secesního umění
v tamní Severočeské galerii, a poté do Terezína s návštěvou Malé pevnosti.
Dne 23. května 2012 se uskutečnila na Sekretariátu
AMG společná schůzka zástupců Exekutivy AMG, Collegia Bohemica, o. p. s., a zástupců muzejních asociací
Horního Rakouska, Saska a Bavorska. Hlavním tématem
jednání bylo 21. setkání v Ústí nad Labem a příprava
22. konference. Příští setkání, které proběhne v září
2013 v saském městě Zwickau, má zvolené téma Muzea
a současná média.
Zahraniční spolupráce pokračuje i se Zväzem múzeí
na Slovensku. Setkání vedení AMG a slovenského svazu muzeí proběhlo 2. října 2012 v Bratislavě. Na setkání
představila exekutiva Návrh programových linií AMG
pro období 2013–2015, byla projednána spolupráce
na konferenci Muzeum a změna IV / The Museum and
Change IV, dále oborová legislativa – zde podali zejména slovenští kolegové informaci o registračním systému
muzeí, který je definován v rámci slovenského muzejního zákona, byly řešeny též otázky evidence sbírek
a problematika digitalizace. Zástupci ZMS byli pozváni
na X. Sněm AMG do Opavy.
Také v roce 2012 se AMG aktivně účastnila činnosti
Českého komitétu Modrého štítu (ČKMŠ). Komitét je
sdružení českých paměťových profesních asociací (archivů, knihoven, muzeí a památkové péče), a je součástí
mezinárodní nevládní organizace, která usiluje o preventivní opatření na ochranu, pohotovou pomoc ve
stavu nouze, případně následnou záchranu kulturního
dědictví ohroženého válkou, přírodními katastrofami
nebo selháním člověka, vandalismem či terorismem.
Jeho působnost není dána jen hranicemi České republiky – v součinnosti s jinými národními komitéty pomáhá podle svých možností všude tam, kde je zapotřebí.
V roce 2012 uspořádal komitét dne 14. října 2012 ve
spolupráci s Národním archivem v Praze celodenní seminář na téma Poklady v pohybu. Ze semináře by měl
být v roce 2013 vydán sborník příspěvků na CD ROM.
Souhrnná zpráva předsedkyně ČKMŠ PhDr. Jany Součkové, DrSc., byla publikována ve Věstníku AMG č. 1/2013.
I v roce 2012 pokračovala dohoda s Národním památkovým ústavem o vzájemném uznávání průkazek
členů AMG, pracovníků NPÚ a členů ICOMOS. Veškeré
informace jsou na internetových stránkách AMG. Stejně tak je zde publikována zpráva o dohodě se Zväzom
múzeí na Slovensku, jejíž součástí je od roku 2001 také
vzájemné uznávání členských průkazů AMG a ZMS.
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Výjezdní zasedání Exekutivy AMG a ČV ICOM na Malé Skále

Spolupráce v rámci ČR pokračovala rozvojem velmi
dobrých vztahů se zástupci Českého výboru ICOM. Vedle účasti zástupců AMG na plenárním zasedání ČV ICOM,
které se konalo 6. března 2012 v Moravském zemském
muzeu v Brně, proběhlo také každoroční společné výjezdní zasedání Exekutivy AMG a představitelů ČV ICOM,
která stanovilo společné aktivity pro rok 2012 v oblasti
spolupráce na poli publikační činnosti, při přípravě seminářů a konferencí, na Národní soutěži muzeí Gloria
musaealis, na Festivalu muzejních nocí a při podpoře
zahraničních studijních cest muzejních pracovníků. Výjezdní zasedání předsednictev obou sdružení se uskutečnilo ve dnech 23.–24. července 2012 na Malé Skále
u Turnova.
Spolupráce s kraji se uplatňuje zejména při pořádání Národního zahájení Festivalu muzejních nocí
a s Asociací krajů ČR probíhala spolupráce také v rámci
přípravy novely památkového zákona. Setkání s předsedou Komise Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči
Ing. Tomášem Škarydem proběhlo na Sekretariátu AMG
9. února 2012. Na programu jednání byla problematika
oceňování sbírek a systém jejich účetní evidence a také
možnosti další spolupráce při Festivalu muzejních nocí
a Národní soutěži muzeí Gloria musaealis. PhDr. Luděk
Beneš se zúčastnil zasedání Komise Rady AK ČR, které se uskutečnilo ve dnech 8.–9. března 2012 v Klatovech. Užší spolupráce AMG a AK ČR by měla pokračovat
i v roce 2013.
AMG zintenzivnila spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, zvýšila se frekvence setkávání s náměstkyní
ministryně kultury pro kulturní dědictví PhDr. Annou
Matouškovou a ředitelkou odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR (OMG)
PhDr. Magdou Junkovou. Setkání s PhDr. Annou Matouškovou se v roce 2012 uskutečnilo dvakrát: 31. července a 14. prosince 2012. Jednání se týkala nejen
spolupráce AMG a MK ČR, ale byla v rámci nich řešena
např. také otázka vybírání vstupného v rámci muzejních
nocí, otázky dalšího rozvoje AMG a českého muzejnictví

a role MK ČR v těchto procesech. Jednání zástupců
AMG s PhDr. Magdou Junkovou se uskutečnilo 2. února
a 31. května 2012; dne 22. srpna 2012 se jednání Exekutivy AMG zúčastnili zástupci OMG PhDr. Milada Kervitcerová a RNDr. Jiří Žalman, aby představili návrh novely
prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb. Návrh novely byl
také představen zástupci OMG na jednání Senátu AMG
dne 18. září 2012.
Ve spolupráci s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, zastoupeném jeho předsedou PhDr. Jaromírem Jermářem,
se dne 19. června 2012 uskutečnil seminář pod názvem
Legislativa muzeí z pohledu zřizovatele (116 účastníků).
Dne 30. listopadu 2012 proběhlo společné jednání
zástupců AMG s předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR PhDr. Vítem Richtrem. Za AMG
se jej zúčastnili PhDr. Luděk Beneš a Anna Komárková,
BBus (Hons), za SKIP byl přítomen také Mgr. Roman
Gebisch. Na setkání byly projednány oblasti spolupráce
AMG a SKIP: statistika kultury (problém přechodu agendy NIPOS na ČSÚ), problematika slučování kulturních
institucí v regionech (většinou muzeum a knihovna;
vytvoření společného argumentačního materiálu proti slučování, vzájemná informovanost), autorský zákon
a problematika osiřelých děl, spolupráce SKIP a Knihovnické komise AMG (zástupcem SKIP v Ústřední knihovnické radě při MK ČR je ředitel Knihovny Národního

muzea Mgr. Martin Sekera, Ph.D.), digitalizace sbírek
(společný postup a připomínky ke koncepci, vzájemná
informovanost, problematika standardů napříč jednotlivými obory), novela archivního zákona (vzájemná informovanost, spolupráce v rámci připomínkového řízení).
Dne 26. září 2012 se v Nostickém paláci uskutečnil
seminář Možnosti podpory českých kulturních a kreativních průmyslů z evropských fondů v příštím programovacím období 2014–2020, kterého se za AMG zúčastnila Anna Komárková. Na jednání byla představena
strategická příručka EU pro podporu kulturních a kreativních odvětví z evropských fondů a možnosti jejich
využití v období 2014–2020. Seminář uspořádal Institut
umění – Divadelní ústav, který je zároveň řešitelem výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních
průmyslů v ČR. PhDr. Luděk Beneš a Anna Komárková,
BBus (Hons), se zúčastnili setkání představitelů profesních a zastřešujících organizací v oblasti kultury a souvisejících odvětví, které se uskutečnilo 8. listopadu 2012
v Malém sále IDU. Předmětem setkání byla diskuze nad
možnostmi strategické podpory kultury v ČR, především
ze strukturálních fondů, v budoucím programovém období 2014–2020. Operační programy pro toto období
ještě nejsou v ČR stanoveny, ale již nyní probíhají jednání na úrovni jednotlivých ministerstev. Zástupci organizací se dohodli na zpracování a formulování svých
požadavků za jednotlivé oblasti kultury.

Faktografická část
A. Stav a změny členské základny AMG
Asociace muzeí a galerií ČR je občanským sdružením
ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
a má ve svých stanovách kodifikovány tři druhy členství,
a to členství řádné (pro sbírkotvorné instituce a jiné
právnické osoby působící v oblasti muzejnictví), individuální a čestné členství (pro fyzické osoby, které byly
nebo jsou činné v muzejnictví nebo v příbuzných oborech na území České republiky).
Na počátku roku 2012 měla AMG 84 individuálních,
11 čestných a 278 řádných členů. V průběhu roku 2012
Senát AMG přijal na základě přihlášek 6 řádných členů
a 4 individuální členy; 6 individuálních členů z AMG vystoupilo, resp. stalo se zaměstnanci členských institucí,
1 čestný člen zemřel; 1 organizace z AMG na vlastní žádost vystoupila, resp. členem AMG se stala její nadřízená instituce.
K 31. prosinci 2012 bylo registrováno 82 individuálních, 10 čestných a 283 řádných členů.

Druh zřizovatele

Celkem
muzea
v ČR

Členská
muzea
AMG

tj. v %

Ministerstvo kultury ČR

19

19

100,00 %

Kraj

97

85

87,63 %

Město nebo obec

271

117

43,17 %

Jiné ministerstvo

6

5

83,33 %

Památkový ústav

8

2

25,00 %

Podnikatelský subjekt

54

14

25,93 %

Nevládní nezisková
organizace

70

22

31,43 %

Soukromá osoba

43

6

13,95 %

Církev či náboženská
společnost

9

5

55,56 %

Vysoká škola

11

6

54,55 %

Jiný zřizovatel

14

2

14,29 %

Celkem

602

283

47,01 %
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B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG
Exekutiva AMG
Do X. Sněmu AMG (31. října 2012):
* Předsedkyně AMG: PhDr. Eva Dittertová (Národní
muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur)
* I. místopředseda AMG: PhDr. Luděk Beneš (Muzeum
Mladoboleslavska)
* II. místopředsedkyně AMG: PhDr. Helena Koenigsmarková (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
* Členové Exekutivy: PhDr. Jana Hutníková (Muzeum
Českého lesa v Tachově), PhDr. Pavel Douša, Ph.D., (Národní muzeum – Historické muzeum), Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně), PhDr. Zita
Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
* Členové Exekutivy s hlasem poradním: Ing. Vlastimil
Vykydal (Technické muzeum v Brně, předseda Revizní
komise AMG; kooptován do funkce z rozhodnutí Senátu
AMG od 20. září 2011), Anna Komárková, BBus (Hons)
(výkonná ředitelka AMG)
Od X. Sněmu AMG (1. listopadu 2012):
* Předseda AMG: PhDr. Luděk Beneš, Muzeum Mladoboleslavska
* I. místopředsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková
(Masarykovo muzeum v Hodoníně)
* II. místopředseda AMG: Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
(Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum)
* Členové Exekutivy: Mgr. Markéta Formanová (Západočeské muzeum v Plzni), PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově), PhDr. Zdeněk Kuchyňka
(Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), Mgr. Jitka
Rychlíková (Východočeské muzeum v Pardubicích)
* Členové Exekutivy s hlasem poradním: PhDr. Zita
Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
předsedkyně Revizní komise AMG), Anna Komárková,
BBus (Hons) (výkonná ředitelka AMG)
Zasedání v roce 2012
Exekutiva AMG se za rok 2012 sešla celkem šestnáctkrát:
17. ledna, 16. února, 23. února, 14. března, 18. dubna, 26. dubna, 31. května, 28. června, 23.–24. července, 9. srpna, 22. srpna, 18. září, 25. října, 9. listopadu,
5. prosince a 14. prosince.
Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG po
X. Sněmu v Opavě rozdělila jednotlivé Krajské sekce
AMG a sféry kompetencí v rámci AMG:
* PhDr. Luděk Beneš – Středočeská a Krajská sekce
hl. m. Prahy; koncepční činnost, vnitřní chod AMG (spolupracují Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Zita Suchánková), Festival muzejních nocí
* Mgr. Irena Chovančíková – Jihomoravská a Zlínská
krajská sekce; Národní soutěž muzeí Gloria musaealis,
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muzeologie a vzdělávání (spolupracuje Mgr. Ondřej
Dostál, Ph.D.)
* Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. – Moravskoslezská a Olomoucká krajská sekce; vnější vztahy (spolupracuje
PhDr. Luděk Beneš), kontakt se zahraničím (NEMO), legislativa – autorský zákon
* Mgr. Markéta Formanová – Jihočeská krajská sekce
a Krajská sekce Vysočina; propagace a popularizace
muzejnictví (spolupracují Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.,
a Mgr. Irena Chovančíková)
* PhDr. Jana Hutníková – Karlovarská a Plzeňská krajská
sekce; Věstník AMG, problematika malých muzeí a vznik
kolegia, legislativa – účetnictví, účast a zastupování
AMG v pracovní skupině MŠMT k výuce dějin 20. století
* PhDr. Zdeněk Kuchyňka – Liberecká a Ústecká krajská sekce; legislativa (spolupracuje PhDr. Luděk Beneš),
účast v pracovní skupině k přípravě novely památkového zákona
* Mgr. Jitka Rychlíková – Královéhradecká a Pardubická
krajská sekce; digitalizace (spolupracuje PhDr. Zdeněk
Kuchyňka), legislativa – archivnictví
Členové Exekutivy AMG navštěvovali jednotlivé krajské
sekce a setkávali se s jejich předsedy a členy. Schůzka se
všemi předsedy krajských sekcí proběhla v návaznosti
na zasedání Senátu AMG 26. dubna 2012. Členové exekutivy se zúčastnili také plenárních zasedání a seminářů
některých Komisí AMG.

Senát AMG
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 2012
Senát zasedal v průběhu roku 2012 celkem čtyřikrát:
23. února, 26. dubna, 18. září a 5. prosince.

Krajské sekce AMG
Krajská sekce hlavního města Prahy
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum
hlavního města Prahy, datum volby: 11. 3. 2013
Zasedání v roce 2012:
* 30. 5. 2012, Praha – příprava X. Sněmu AMG, Pražská
muzejní noc – otázka bezplatného vstupu, dotazníková akce.
* 29. 8. 2012, Praha – Pražská muzejní noc – podrobné
vyhodnocení dotazníkové akce, příprava X. Sněmu AMG,
diskuze o perspektivách a dalším vývoji AMG.

Středočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. David Hroch, Městské muzeum
Sedlčany, datum volby: 13. 11. 2012
Zasedání v roce 2012:
* 17. 4. 2012, Roztoky u Prahy – projednána byla témata – vzdělávání, Benchmarking muzeí, Demus.
* 11. 9. 2012, Roztoky u Prahy – legislativa, digitalizace
sbírek, příprava X. Sněmu AMG.
* 13. 11. 2012, Roztoky u Prahy – informace z X. Sněmu
AMG, muzejní legislativa, vize AMG.

Jihočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Pavel Šafr, Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, datum volby: 14. 2. 2013
Zasedání v roce 2012:
* 29. 5. 2012, České Budějovice – informace z jednání
Senátu AMG.
Další činnost orgánu AMG:
Muzejní studijní exkurze Rakovnicko.

Plzeňská krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské
muzeum ve Zbiroze, datum volby: 14. 1. 2013
Zasedání v roce 2012:
* 3. 10. 2012, Plzeň – setkání se zúčastnili zástupci z 11
členských muzeí AMG. Představení nově jmenované ředitelky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích PhDr. Radky
Křížkové Červené. Prvním bodem jednání se stal návrh
novely prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb. Tento materiál byl v diskuzi připomínkován s výhradami k (povinné)
digitalizaci a v této podobě zamítnut. Hlavním tématem
setkání se stalo projednání přípravy X. Sněmu AMG
v Opavě. Členové krajské sekce byli již během měsíce
srpna a září vyzváni k předkládání návrhů na kandidáty do Exekutivy AMG, příp. na změny Stanov AMG a do
návrhu plánu činnosti AMG pro další období. Přítomní
zástupci muzeí zvažovali nominace do Exekutivy AMG
a rovněž nominaci na předsedu AMG. Jednohlasně se
shodli na podpoře PhDr. Luďka Beneše jako kandidáta na předsedu AMG. Doporučení na tento post získal
nejen pro své charakterové vlastnosti, ale především
pro dlouholeté znalosti a zkušenosti v oboru a oblasti
legislativy, rovněž pro svou pracovitost. Dále přítomní
členové nominovali jako kandidáty na členy do Exekutivy AMG stávající členku PhDr. Janu Hutníkovou, ředitelku Muzea Českého lesa v Tachově a Mgr. Markétu
Formanovou, vedoucí Muzea loutek v Plzni, o které referoval a doporučil ji PhDr. František Frýda. Živá diskuze
se rozpoutala ohledně dalšího směřování AMG a návrhů na změny jejího fungování, které zazněly na jednání jiných sekcí, v souvislosti s tím došlo i k hodnocení
dosavadní práce Exekutivy AMG za poslední tříleté období.
Zúčastnění zástupci sekce vyjádřili dík za práci Exekutivě
AMG. Diskutovány byly i otázky výše členských příspěvků AMG, termín Festivalu muzejních nocí 2013, vyhlášení dalšího ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Dr. Frýda referoval o novele památkového zákona.

Karlovarská krajská sekce

Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš, Městské muzeum
Mariánské Lázně, datum volby: 18. 1. 2013
Zasedání v roce 2012: –

Ústecká krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Milan Rosenkranc, Oblastní muzeum v Děčíně, p. o., datum volby: 10. 12. 2009
Nový předseda sekce: Mgr. Václav Houfek, Muzeum
města Ústí nad Labem, datum volby: 13. 12. 2012
Zasedání v roce 2012:
* 13. 12. 2012, Děčín – informace ze Sněmu AMG, výměna členských legitimací, volba nového předsedy krajské sekce AMG Ústeckého kraje.

Liberecká krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Petra Hejralová, Městské muzeum v Železném Brodě, datum volby: 5. 2. 2013
Zasedání v roce 2012:
* 17. 9. 2012, Semily – seznámení s připravovanou novelou vyhlášky č. 275/2000 Sb., po níž proběhla diskuze
nad novelou a navrženými připomínkami (seznámení
s připomínkami Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou). Dále bylo na programu seznámení s návrhem
činnosti AMG na období 2013–2015. Proběhla diskuze,
připomínky k návrhu nezazněly. V souvislosti s výzvou
Exekutivy AMG o navržení kandidátů do exekutivy a revizní komise, která bude volena na Sněmu AMG v Opavě, zazněl návrh na kandidaturu Mgr. Jiřího Křížka (Severočeské muzeum v Liberci) do Exekutivy AMG, všichni
přítomní tento návrh podpořili. Závěr zasedání patřil
tradičně volné diskuzi nad aktuálními problémy muzejnictví v regionu.

Královéhradecká krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Naďa Machková Prajzová,
Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové, datum volby: 4. 2. 2011
Nový předseda sekce: PhDr. Michal Babík, Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, datum volby: 31. 1. 2013
Zasedání v roce 2012:
* 24. 2. 2012, Hradec Králové – informace o projektu
Vzdělávání muzejních pracovníků v Královéhradeckém
kraji – OPVK, zprávy z jednotlivých muzeí.
* 31. 8. 2012, Hradec Králové – volba kandidáta do Exekutivy AMG v souvislosti s přípravou X. Sněmu AMG (za
sekci byl nominován PhDr. Michal Babík, Regionální muzeum a galerie v Jičíně); jednání o komisi malých muzeí
a komisi pro digitalizaci.

Pardubická krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Jiří Junek, Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě, datum volby: 28. 1. 2013
Zasedání v roce 2012:
* 15. 9. 2012, Pardubice – zprávy ze Senátu a Exekutivy AMG; příprava novely zákona č. 122/2000 Sb., resp.
prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb.; muzejní statistika;
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návrh kandidátů do Exekutivy AMG pro nadcházející
X. Sněm AMG; informace o sbírkovém evidenčním systému Museion.

Krajská sekce Vysočina
Předseda sekce: MgA. Jiří Jedlička, Muzeum Vysočiny
v Havlíčkově Brodě, datum volby: 21. 1. 2013
Zasedání v roce 2012:
Sekce se v roce 2012 nesešla, komunikace mezi členy
pouze korespondenčně – rozesílání informací prostřednictvím e-mailů.

Jihomoravská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Antonín Reček, Muzeum Brněnska p. o., datum volby: 17. 12. 2009
Nový předseda sekce: PhDr. Pavel Ciprian, Muzeum
města Brna, p. o., datum volby: 23. 1. 2013
Zasedání v roce 2012:
* 26. 9. 2012, Brno – informace ze Senátu AMG dne
18. 9. 2012, vývoj projektu Benchmarking, aktualizace
statistického výkazu V-Kult, připravovaná novela zákona
č. 122/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb.,
pokračování aplikace DEMUS, XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012, příprava Festivalu muzejních nocí 2013, vybírání symbolického vstupného na
Brněnské muzejní noci, příprava X. Sněmu AMG v Opavě a návrh kandidátů z Jihomoravské krajské sekce AMG
do Exekutivy AMG.
Další činnost orgánu AMG:
Podíl na aktivitách projektu přeshraniční spolupráce
Porta culturae realizovaného v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007–2013 a spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK): Dlouhá muzejní noc v Mikulově dne 25. 5. 2012 a Dlouhá muzejní
a galerijní noc v Dolním Rakousku dne 6. 10. 2012.

Olomoucká krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová, Vlastivědné muzeum v Šumperku, datum volby: 31. 1. 2013
Zasedání v roce 2012:
* 6. 12. 2012, Přerov – v rámci porady ředitelů, informace ze Senátu AMG. Další zasedání krajské sekce se
v roce 2012 nekonalo, veškerá jednání probíhala elektronickou cestou, popř. na poradách ředitelů.

Zlínská krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., Muzeum regionu Valašsko, datum volby: 29. 11. 2012
Členové výboru: Ing. Jindřich Ondruš, Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; PhDr. Ivo Frolec,
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; PhDr. Antonín
Sobek, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, datum
volby: 29. 11. 2012
Zasedání v roce 2012:
* 27. 3. 2012, Zlín – projednání změn a aktuální situace

22

* 29. 8. 2012, Lešná – projednání muzejní legislativy

a aktuální situace
* 29. 11. 2012, Velké Karlovice – volba předsedy a výboru sekce, projednání muzejní legislativy.

Moravskoslezská krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Sylva Dvořáčková, Muzeum
Novojičínska, p. o., datum volby: 7. 12. 2012
Zasedání v roce 2012:
* 24. 2. 2012, Opava – Slezská muzejní noc, informace
o dění v AMG
* 7. 12. 2012, Opava – volba předsedy Moravskoslezské
sekce AMG, informace o dění v AMG
Další činnost orgánu AMG:
Společná akce – Slezská muzejní noc; podpora Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2012.

Komise AMG
Komise archeologická
Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (individuální člen AMG), datum volby: 11. 6. 2010
Členové výboru: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou), PhDr. Alena Humpolová (Moravské zemské muzeum), PhDr. Ondřej Chvojka (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích),
PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. (tajemnice výboru, Moravské zemské muzeum), Mgr. Milan Metlička (Západočeské muzeum v Plzni), doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.
(Moravské zemské muzeum), PhDr. Bedřich Štauber
(Oblastní muzeum v Lounech), PhDr. Markéta Tymonová (Slezské zemské muzeum), PhDr. Jarmila Valentová
(Národní muzeum), Mgr. David Zimola (Muzeum Vysočiny Jihlava), datum volby: 11. 6. 2010
Počet členů komise: 46 institucí (73 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2012:
* 6.–8. 6. 2012, Roudnice nad Labem – při příležitosti
konání semináře Současný stav projednávání novely památkového zákona v Podřipském muzeu
Konferenční činnost orgánu AMG:
* 6.–8. 6. 2012, Roudnice nad Labem – seminář Současný stav projednávání novely památkového zákona:
úvodní referát a diskuze k otázkám novely

Komise botanická
Předseda komise: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb,
p. o. Karlovarského kraje), datum volby: 12. 10. 2010
Členové výboru: RNDr. Karel Sutorý, CSc. (Moravské
zemské muzeum), Mgr. Kamila Juřičková (Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.), datum volby: 12. 10. 2010
Počet členů komise: 38 institucí (53 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2012:
* 29. 5. 2012, Havraníky u Znojma – zvolení návrhové komise, schválení programu zasedání, informace

předsedy komise o zasedání Senátů AMG a o rozpočtu
komise v roce 2011 a 2012 a o jeho využití. Do přehledu návrhů byly doplněny další návrhy na determinační semináře: V. Grulich – Rosa, J. Chrtek – Hieracium,
M. Štech – Euphrasia, Melampyrum, Agrostis a Calamagrostis; M. a P. Lepší – Rubus, Z. Musil – uspořádání
exkurze do Moravského krasu. Plenární zasedání pověřilo K. Sutorého a J. Brabce organizací podzimního semináře v Brně. Upřesnění plánu jarních seminářů komise na léta 2013–2015 (2013 – Kladensko, garant Lukáš
Krinke; 2014 – Slovensko: Poloniny, garant SNM; 2015
– Táborsko, garant Daniel Abazid). Celková diskuze k plánu činnosti Botanické komise AMG na období 2013 až
2015 a jeho schválení.

determinační praktikum nad doneseným materiálem,
které se protáhlo až do sedmé hodiny večerní. Druhý
den následovala exkurze na vrch Hády u Brna. Jako další
průvodci se přidali RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (mykolog Moravského zemského muzea) a Mgr. Zdeněk Musil
(botanik Správy CHKO Moravský kras).

Komise dějin umění
Předseda komise: PhDr. Jan Mohr, Severočeské muzeum v Liberci, datum volby: 2011
Členové výboru komise: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum volby: 2011
Počet členů komise: 33 institucí (39 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2012:
* 17. 9. 2012, Praha – v této chvíli je komise ve stavu
oživování činnosti, na jednání se komise dohodla připravit pro následující léta odborná setkání v jednotlivých
institucích, která by seznámila přítomné se sbírkovým
a sbírkotvorným programem muzeí, s následnou diskuzí
k tématu.

Komise etnografů

Seminář botaniků muzeí ČR a SR v Havraníkách u Znojma

Konferenční činnost orgánu AMG:
* 28. 5. – 1. 6. 2012, Havraníky u Znojma – každoroční týdenní Seminář botaniků muzeí ČR a SR sestávající
z odborných exkurzí a přednášek tentokrát zaměřený na
flóru a vegetaci NP Podyjí a Znojemska. Seminář byl pořádán Jihomoravským muzeem ve Znojmě, p. o., ve spolupráci s AMG s finanční podporou MK ČR. Organizačně
seminář zajistil zejména botanik znojemského muzea
Ing. Radomír Němec. Na vedení exkurzí se kromě osoby organizátora podíleli také další regionální znalci z řad
pracovníků místních výzkumných a vzdělávacích institucí, jmenovitě doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (Masarykova
univerzita v Brně) a Mgr. Zdeněk Musil (Správa CHKO
Moravský kras, dříve Správa NP Podyjí).
* 16.–17. 10. 2012, Brno – Podzimní determinační seminář – 1. den: Ing. Milan Štech, Ph.D.: Rody třtina (Calamagrostis) a psineček (Agrostis) v ČR; 2. den: Exkurze
na vrch Hády. Ve dnech 16. až 17. října 2012 se v prostorách botanického oddělení Moravského zemského
muzea a na lokalitě Hády u Brna uskutečnil tradiční podzimní určovací seminář Botanické komise AMG. Hlavním
tématem prvního dne semináře byly dva méně početné,
nicméně poměrně determinačně obtížné, rody trav, a to
třtina (Calamagrostis) a psineček (Agrostis). Hlavní toho
dne byl botanik, taxonom Ing. Milan Štech, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity České Budějovice, který celý seminář vedl. Den byl zahájen přednáškou o určování, rozšíření a ekologii taxonů studovaných
rodů v ČR. Po čtyřhodinové dvojpřednášce následovalo

Předsedkyně komise: PhDr. Romana Habartová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), datum volby: 17. 4.
2012
Členové výboru komise: PhDr. Jana Beránková (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.), PhDr. Romana
Habartová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
předsedkyně), PhDr. Alena Kalinová (Moravské zemské
muzeum, místopředsedkyně), PhDr. Ivana Kubečková
(Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy), Mgr. Jana
Tichá (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), datum volby: 17. 4. 2012
Počet členů komise: 47 institucí (75 zástupců), 5 individuálních členů
Zasedání v roce 2012:
* 17.–18. 4. 2012, Třebíč – Seminář etnografické komise v Muzeu Vysočiny Třebíč v Zemědělské usedlosti
(depozitář Muzea Vysočiny Třebíč). 1. den jednání: Historie zemědělské usedlosti Cyrilometodějská 4 v Třebíči,
Projekt Zemědělská usedlost Třebíč – centrum tradiční
lidové kultury, Nová koncepce dostavby a reinstalace
stálých expozic v objektech MLS v Kouřimi, Přeshraniční
projekt Muzejní křižovatky a konference Muzeálie jako
součást kulturního dědictví, Ohlédnutí za výstavním projektem „Vánoce v muzeu-Vánoce v galerii aneb Půjdem
spolu do Betléma“, Informace o grantovém projektu
„Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí“, jehož partnerem je
také Etnografický ústav Moravského zemského muzea,
Registr osvědčených praktik UNESCO – nové zdroje inspirace, Pojmosloví etnografických sbírek (stav k 31. 12.
2011). Diskuze – konfrontace úkolů jednotlivých pověřených pracovišť MK ČR – okruhy témat nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, vytváření národních
seznamů nemateriálních statků tradiční lidové kultury
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v jednotlivých krajích. Plenární zasedání EK AMG –
přednesení Výroční zprávy o činnosti EK AMG za rok
2011, přednesení zprávy ze zasedání Senátu AMG ze
dne 23. 2. 2012, volba nového výboru a předsedy EK
AMG. Doplnění Jednacího řádu Etnografické komise
AMG. 2. den jednání: Nové expozice Muzea Jindřichohradecka, Příběh Romů – nově otevřená stálá expozice
Muzea romské kultury, „Bezejmenné" a „divnojmenné"
sbírkové předměty Muzea romské kultury, Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let
1850–1950 (Projekt NAKI č. 59 v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, 2011–
2015), Dokumentace jízdy králů ve Skoronicích, Čtvero
Zabíjení kozla aneb Jak se dělá tradice, diskuze. Přednáška – PhDr. Marta Toncrová, Etnologický ústav AV ČR,
pracoviště Brno, Moravská lidová píseň se zvláštním
zřetelem k lidové písni na Podhorácku (v rámci jarního
přednáškového cyklu Muzea Vysočiny Třebíč). Dne 18. 4.
2012 proběhla poznávací exkurze a doprovodný program k semináři: prohlídka baziliky sv. Prokopa s Mgr. A.
Žamberským, komentovaná prohlídka rekonstruovaného zámku s Ing. J. Martínkem, prohlídka židovské čtvrti,
Zadní synagogy a Domu Selingmana Bauera, Dalešický
pivovar, prohlídka Muzea rakousko-uherského pivovarnictví.
* 16.–17. 10. 2012, Olomouc – seminář ve Vlastivědném muzeu v Olomouci s hlavním tématem Digitalizace
etnografických muzejních fondů, výstavy a práce s veřejností v muzeích – výměna zkušeností – 1. blok jednání: oficiální přivítání a pozvání do Vlastivědného muzea
a města Olomouc, Zpráva o činnosti EK AMG od jarního
zasedání v Třebíči, pozvánka na jubilejní X. Sněm AMG
v Opavě. Program semináře: Digitalizace a digitální dokumentace. Metodické a organizační otázky spojené
s digitalizací, Poznatky z digitalizace a inventarizace
v Muzeu Jindřichohradecka – postřehy z praxe, Revize
sbírek v EÚ MZM Brno, Pojmosloví etnografických sbírek – stávající stav; plány muzejních aktivit – Koncepce
muzea v přírodě Rochus v Uherském Hradišti, Terénní
výzkum tradičního lidového stavitelství v obcích pod
Chřiby, Národopisné expozice v historických vesnických
lidových stavbách – nový trend současnosti, Připravované výstavní projekty v Národopisném muzeu Plzeňska IV.
ročník mezinárodní soutěžní výstavy Nožík Tomáše Krýzy,
Pozvánka na kulturní akce a doprovodné programy Slováckého muzea v rámci cyrilometodějského výročí v roce
2013. Diskuze – výměna zkušeností pověřených pracovišť MK ČR – nemateriální kulturní dědictví UNESCO, vytváření národních seznamů nemateriálních statků TLK
v jednotlivých krajích. Prohlídka nových expozic (historické a přírodovědné), výstav. 2. blok jednání: Zajímavé
etnografické výstavy, expozice, projekty poslední doby
– Bulharský lidový šperk, Sváteční kroje svobodných na
Moravě a ve Slezsku před 80 lety – výstava „Ta jeho milá
modré oči má“, Romská pouť na svatý Kopeček (14. ročník), Tradiční gastronomie v muzejní praxi – interaktivní
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programy v roce 2012, Etnografické akce v roce 2012,
Tradiční rukodělná výroba a nový titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje!“, Depozitář Ostravského
muzea, zemědělská technika v muzeu. Diskuze. Exkurze
17. 10. 2012 – Cholina, Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Hanácké muzeum v Cholině, Muzeum ořezávátek Chudobín, prohlídka kostela československé církve husitské,
Loštice – muzeum tvarůžků.
Ediční činnost orgánu AMG:
* Spolupráce na pořádání konference Textil v muzeu.
Dětský textil a textilní hračka a vydání odborného recenzovaného periodika Textil v muzeu. Soubor statí
k problematice Dětský textil a textilní hračka. Brno :
Technické muzeum v Brně, 2012, 86 s.
Konferenční činnost orgánu AMG:
* 13.–14. 6. 2012, Brno – spolupráce na pořádání odborné konference Textil v muzeu. Dětský textil a textilní
hračka v Technickém muzeu v Brně (8. ročník).

Komise geologů
Předsedkyně komise: RNDr. Blanka Šreinová (Národní
muzeum), datum volby: 22. 9. 2011
Členové výboru komise: RNDr. Stanislav Houraz (Moravské zemské muzeum, místopředseda), datum volby:
22. 9. 2011
Počet členů komise: 19 institucí (35 zástupců)
Zasedání v roce 2012:
* 1. 10. 2012, Opava – hlavní náplní jednání byla zpráva
o činnosti AMG, výměna obecných zkušeností souvisejících s činností v muzeu (legislativa, organizace práce,
pracovní postupy, problematika evidence, ošetřování
a ukládání předmětů a prezentace sbírek) a problematika vnějších vztahů (spolupráce s těžebními závody, státní správou, orgány Ochrany přírody, školami aj.)
Ediční činnost orgánu AMG:
* Jarošová, L. (ed.): Exkurzní průvodce – Opavsko a Jesenicko. Opava : Slezské zemské muzeum. Vydáno při
příležitosti konání Semináře geologů muzeí České a Slovenské republiky pořádaného ve dnech 1.–5. října 2012.
Publikace se zabývá geologickými a mineralogickými
poměry lokalit navštívených v rámci výše zmíněné akce.
Konferenční činnost orgánu AMG:
* 1.–5. 10. 2012, Opava a Rejvíz – obsah semináře byl
strukturován do tří úrovní: 1. Zpráva o činnosti AMG,
2. První exkurzní den proběhlo seznámení účastníků se
dvěma významnými geologickými fenomény – s evaporitovým ložiskem sádrovce (opavská pánev) a s neovulkanity na Bruntálsku. Další dny byli účastníci seznámeni se
složitou a neobyčejně pestrou geologickou stavbou jesenického regionu, tedy modelovou oblastí pro zkoumání
řady geologických jevů. 3. Proběhlo seznámení účastníků semináře s problematikou tvorby, údržby a využívání geologické podsbírky ve Slezském zemském muzeu
(přírodovědné expozice, výukové programy, vizualizace
sbírek a zapojení do projektu digitalizace sbírek). Všechny tyto body byly v průběhu semináře beze zbytku splněny. Několikadenní seminář, pořádaný jednou do roka,

skýtá nejlepší možnost přednášek i oponentury vybraných koncepčních problémů, uvedení všech novinek do
povědomí odborníků, sdružených v rámci komise, seznámení s výzkumnými projekty a jejich výsledky, což
vede k mezimuzejní spolupráci. Diskuze nad výstavními
tématy přináší dlouhodobou spolupráci a výměnu výstav ke zhodnocení vynaložených finančních prostředků.

Komise knihovníků AMG
Předsedkyně komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
(Muzeum Jindřichohradecka), datum volby: 7. 9. 2010
Členové výboru komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
(Muzeum Jindřichohradecka, předsedkyně, zástupce
Jihočeského kraje), PhDr. Ila Šedo, (místopředseda, Západočeské muzeum v Plzni, zástupce Plzeňského kraje),
Mgr. Jana Čerešňová (tajemnice, Národní technické muzeum – do 19. 11. 2012), Mgr. Iveta Mátlová (Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, od 19. 11. 2012), datum
volby: 7. 9. 2010
Členové výboru, zástupci jednotlivých krajů: Eva
Entlerová, BBus (Hons) (České muzeum stříbra, Středočeský kraj), Jana Fridrichová (Vlastivědné muzeum
a galerie v České Lípě, Liberecký kraj), Mgr. Jana Habustová (Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomoucký
kraj), PhDr. Martina Horáková (Národní galerie v Praze),
Mgr. Dana Hradilová (Muzeum Českého krasu v Berouně, Středočeský kraj), Mgr. Lucie Chrástová, Národní
technické muzeum, od 19. 11. 2012), Mgr. Gabriela
Chromcová (Muzeum Těšínska, Moravskoslezský kraj),
Mgr. Vladimíra Lichovníková (Galerie výtvarného umění v Ostravě, od 5. 12. 2012), PhDr. Božena Kabelíková
(Muzeum Vysočiny Třebíč, Kraj Vysočina), Mgr. Zuzana Kafková (Technické muzeum v Brně, Jihomoravský
kraj), PhDr. Hana Karkanová (Moravská galerie v Brně),
PhDr. Judita Matějová, (Moravská galerie v Brně, od
4. 9. 2012), PhDr. Jarmila Kučerová (Národní muzeum),
Mgr. Iveta Mátlová (Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, Zlínský kraj), PhDr. Jana Michlová (Regionální
muzeum Teplice, Ústecký kraj), Iva Nývltová (Muzeum
východních Čech v Hradci Králové, Královéhradecký
kraj), PhDr. Jarmila Okrouhlíková (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Bc. Šárka Bláhová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, od 4. 9. 2012), Mgr. Helena
Stejskalová (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích,
Jihočeský kraj), Mgr. Renáta Tetřevová (Východočeské
muzeum v Pardubicích, Pardubický kraj), PhDr. Helga
Turková (Národní muzeum, Hl. m. Praha), Yvetta Viktoříková (Muzeum Karlovy Vary, Karlovarský kraj).
Počet členů komise: 62 institucí (99 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2012:
* 2. 4. 2012, Praha – výkonný výbor, příprava 36. semináře v Uherském Hradišti, zajištění organizačních záležitostí ve spolupráci s Mgr. Ivetou Mátlovou, pozvání zástupců MK ČR, AMG, SKIP na seminář, spolupráce s ÚKR,
pracovní skupiny v rámci Koncepce rozvoje knihoven,
zajištění účasti členů Komise knihovníků AMG.

* 18. 6. 2012, Praha – výkonný výbor, závěrečná revi-

ze přípravy 36. semináře, problematika kopírování za
úhradu v knihovnách a autorských poplatků, exkurze po
Nové budově Národního muzea s důrazem na knihovnu
* 4. 9. 2012, Uherské Hradiště – valná hromada komise,
schválení zprávy o činnosti komise, zprávy členů výkonného výboru o činnosti v jednotlivých regionech, schválení změn v souvislosti se změnami na pracovištích knihovníků členů výboru
* 19. 11. 2012, Praha – hodnocení 36. semináře v Uherském Hradišti, příprava 37. semináře v Ústí nad Labem,
aktualizace členské základny, schválení nových členů,
dokončení www stránek Komise knihovníků na stránkách AMG, příprava školení knihovnických pravidel
a standardů pro členy komise – ve spolupráci se Souborným katalogem ČR a Národním technickým muzeem
Ediční činnost orgánu AMG:
Na http://www.cz-museums.cz jsou v sekci Komise –
Knihovnická komise AMG přístupny všechny aktuální
materiály komise, aktualizovaný seznam členů, příspěvky ze seminářů, adresář muzejních knihoven, zápisy ze
schůzek výkonného výboru, knihovnické odkazy, fotogalerie, publikační činnost o muzejních knihovnách.
Konferenční činnost orgánu AMG:
* 4.–6. 9. 2012, Uherské Hradiště – 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG pořádala Komise knihovníků
AMG a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Předsedkyně komise přednesla zprávu o činnosti za uplynulý rok
a personálních změnách ve výboru komise, kterou valná hromada jednohlasně schválila. Následovaly krátké
zprávy členů výboru o novinkách v muzejních knihovnách v jednotlivých regionech. Odborný program semináře byl rozdělen do několika tematických bloků. Úvodní blok nesl název Muzejní knihovny ve světě muzejnictví
a patřil obecným otázkám rozvoje knihoven. V závěru
1. jednacího dne přednesli členové výboru příspěvky o zkušenostech s granty Veřejné informační služby
knihoven a Knihovna 21. století. Ze závěrečného shrnutí
úspěšně přijatých žádostí o grant ze strany muzejních
knihoven v roce 2012 vyplývá, že se počet žádostí značně
zvýšil, což svědčí o stoupající aktivitě muzejních knihoven i jejich snaze zapojit se do aktuálního knihovnického
dění a účinně se na něm podílet. Druhý den jednání byl
1. blok nazván Expozice a výstavy literární a knižní kultury, 2. blok nesl název Vystavování a ochrana sbírkových
knižních fondů. Z příspěvků, které zazněly na semináři,
bylo patrné, že se v průběhu roku i muzejní knihovny
aktivně zapojily do naplňování nové Koncepce rozvoje
knihoven. Setkání téměř stovky knihovnic a knihovníků
z muzejních knihoven umožnilo představit konkrétní výsledky práce a zároveň inspirovat ostatní kolegy v jejich
vlastním úsilí. Mezi základní úkoly Komise knihovníků
AMG se nadále řadí spolupráce s ostatními knihovnami,
Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Sdružením knihoven ČR a dalšími kulturními institucemi,
upevňování místa muzejních knihoven mezi ostatními
knihovnami i uvnitř svých mateřských institucí a podpora
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vzdělávání muzejních knihovníků. Jejich odborná erudice je prostředkem ke kvalitnímu fungování muzejních
knihoven a přináší spokojené uživatele.
Další činnost orgánu AMG:
* Spolupráce se SKIP – tradičně výborná spolupráce
s profesní organizací SKIP se upevnila. Jednotlivé muzejní knihovny se zapojují do aktivit SKIPu, jako jsou například Týden knihoven, pravidelná každoroční konference
Knihovny, archivy, muzea a další školení a akce.
* Souborný katalog a on-line katalogy jednotlivých
knihoven – vedoucí Souborného katalogu PhDr. Eva Svobodová a Jana Militká připravili pro seminář muzejních
knihovníků příspěvek o muzejních knihovnách a jejich
účasti v souborném katalogu s mnoha zajímavými statistickými daty. Do souborného katalogu přispívá celkem
340 knihoven, z toho 42 muzejních knihoven a 10 knihoven účast testuje. Celkem dodaly muzejní knihovny do
SK 564 486 záznamů, z toho je vysoké procento naprosto
unikátních záznamů (tj. záznamů knih, které se v jiných
knihovnách nenacházejí).
* V adresáři knihoven a informačních institucí (báze
ADR) je 132 knihoven muzeí a galerií.
* Digitalizace fondů a účast v oborových bránách –
v oblasti digitalizace je pozornost věnována především
oblasti periodik. Úspěšně se rozvíjí projekt Jednotné
oborové brány ART, na níž se podílí řada velkých muzejních knihoven.
* Grantové projekty VISK a Knihovna 21. století – muzejní a galerijní knihovny využívají grantové programy
MK ČR – především VISK – podprogram č. 3, 5, 6, 7, 8b
a 9 a Knihovna 21. století. Muzejní knihovníci pracují též
jako členové hodnotících komisí programů VISK. Rozvinula se spolupráce s oddělením autorit Národní knihovny ČR. Celkem obdržely muzejní knihovny z grantů více
než 2 miliony Kč.
* Propagace práce komise a muzejních knihoven – udělení medaile Z. Tobolky emeritní předsedkyni komise
PhDr. Jarmile Okrouhlíkové.
* Elektronická konference muzejních knihovníků
KOMIG – publikační činnost členů komise ve Věstníku
AMG, časopisu Čtenář, Ikaros a dalších viz stránky komise na webu AMG.

Komise konzervátorů-restaurátorů
Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně), datum volby: 6. 9. 2011
Členové výboru komise: Ing. Dušan Perlík (místopředseda, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy), Ing. Alena Selucká (tajemnice, Technické muzeum
v Brně), Mgr. Dana Modráčková (1. člen, Regionální muzeum v Chrudimi), doc. ak. mal. Petr Kuthan (2. člen,
Národní galerie v Praze).
Krajské sekce komise: Mgr. Jaroslav Bašta (Muzeum
Vysočiny Třebíč, sekce Vysočina), Ing. Jana Kadeřábková (Národní muzeum, sekce Praha), Jiří Kloboučník
(Prácheňské muzeum v Písku, sekce jihočeská), Alena
Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, sekce
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jihomoravská), Ondřej Mour, DiS. (Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti, sekce zlínská), Bc. Eva Podzemná
(Západočeské muzeum v Plzni, sekce plzeňská), Aranka
Součková Daňková (Polabské muzeum, sekce středočeská), Mgr. Markéta Šimčíková (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, sekce moravskoslezská
a olomoucká), Dušan Vančura (Muzeum Cheb, sekce
karlovarská), Jiří Volný (Severočeské muzeum v Liberci,
sekce liberecká), Mgr. Dana Modráčková, (Regionální
muzeum v Chrudimi, sekce pardubická a královehradecká), datum volby: 6. 9. 2011
Počet členů komise: 74 institucí (222 zástupců), 19 individuálních členů
Zasedání v roce 2012:
* 16. 2. 2012, Praha – zasedání Rady a výboru Komise;
potvrzení zástupců krajských sekcí, činnost sekcí, aktualizace adresáře, připomínkování a schválení programu
činnosti Komise pro období 2011–2014, revize webových stránek, příprava konference Litoměřice.
* 15. 6. 2012, Praha – zasedání Rady a výboru Komise;
výsledky hodnocení redakční rady příspěvků Fóra pro
konzervátory-restaurátory, program konference Litoměřice – odsouhlasení příspěvků a posterů, odborná
exkurze, společenský program, zpráva z generálního zasedání E.C.C.O. v Neapoli, zpráva z konference Muzea,
památky, a konzervace, rozpracování doporučení pro
zadávací dokumentaci ko-re prací.
* 10. 9. 2012, Litoměřice – zasedání Rady a výboru
Komise; návrh postupu při zadávání ko-re prací (příspěvek pro X. Sněm AMG v Opavě), organizační záležitosti
a upřesnění programu konference, příprava plenárního
zasedání, činnost krajských sekcí a pracovních skupin.
* 12. 9. 2012, Koliba – Litoměřice – plenární zasedání Komise; rekapitulace činnosti za rok 2012, vymezení
činnosti pro rok 2013, prezentace webových stránek
a časopisu Fóra pro konzervátory-restaurátory, spolupráce se zahraničím E.C.C.O., CEN, personálie.
Během roku 2012 byly zabezpečovány tradiční činnosti
spojené s fungováním jednotlivých krajských sekcí, aktualizace a přijímání nových členů, aktualizace a úprava
www stánek, podání informací o činnosti mezinárodní
organizace E.C.C.O, činnost pracovních skupin, sledování související legislativy, zabezpečení Konference konzervátorů-restaurátorů v Litoměřicích a Textil v muzeu
v Brně, příprava plenárního zasedání, v osobě předsedy
komise účast na X. Sněmu AMG. V rámci tvorby Národní
soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací nebyla
Komise za celý rok kontaktována.
Ediční činnost orgánu AMG:
* Fórum pro konzervátory-restaurátory Litoměřice
2012. Brno : Technické muzeum v Brně, 2012, 143 stran,
náklad 450 kusů, cena 200 Kč. ISBN 978-80-86413-89-1,
ISSN 1805-0050. Odborné recenzované periodikum vydávané Metodickým centrem konzervace Technického
muzea v Brně, ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG při příležitosti Konference konzervátorů-restaurátorů v Litoměřicích 2012. V tomto roce byla

podána žádost o zařazení Fóra do citační a abstraktové
databáze SCOPUS a je v současné době ve fázi posuzování.
Konferenční činnost orgánu AMG:
* 11.–13. 9. 2012, Litoměřice – Konference konzervátorů-restaurátorů. Tématem konference byla prezentace aktuálních výsledků z oblasti materiálových a technologických průzkumů předmětů kulturního dědictví,
nových metod a technologií jejich ochrany včetně realizovaných konzervátorsko-restaurátorských zásahů.
V rámci programu bylo předneseno 24 přednášek na
uvedená témata a 16 posterových prezentací. Součástí
programu konference byla i odborná exkurze. Celkem
bylo na konferenci registrováno přes 225 účastníků,
což řadí tuto akci z hlediska srovnání s historií konání
těchto konferencí k nejvíce obsazeným. Vysoký zájem
o prezentované příspěvky i možnost setkání s nejrůznějšími specialisty a odborníky je dokladem odpovědného
přístupu k ochraně předmětů kulturního dědictví. Je též
potvrzením smysluplnosti pořádání konferencí konzervátorů-restaurátorů do budoucna, jako platformy pro
sdílení znalostí a zkušeností z daného oboru.

Konference konzervátorů-restaurátorů v Litoměřicích

Další činnost orgánu AMG:
V roce 2012 aktivně pracovaly dvě pracovní skupiny:
Pracovní skupina Kovy a Pracovní skupina Textil. Pro svoje členy společně zorganizovaly studijní cestu do Francie
ve dnech 18.–22. 4. 2012. Podrobně je cesta popsána ve
Věstníku AMG č. 3/2012.
* Pracovní skupina Kovy – hlavním bodem činnosti pracovní skupiny v roce 2012 bylo pořádání (ve spoluprácí
s MCK TMB) workshop Povrchové úpravy železných kovů,
který se uskutečnil ve dnech 11.–12. 6. 2012 v Technickém muzeu v Brně. V průběhu dvou dnů si 45 účastníků vyslechlo deset přednášek a k tomu se zúčastnilo
několika praktických ukázek včetně možnosti si některé
jednodušší postupy přímo vyzkoušet. Přínosem tohoto
workshopu bylo setkání nejenom muzejních, ale i soukromých konzervátorů-restaurátorů zabývajících se kovy

s odborníky z výzkumné a komerční sféry. Výstupem
tohoto workshopu bude odborná publikace vydaná
TMB, která bude rozeslána účastníkům (pravděpodobně v březnu 2013). Další akcí byl jednodenní seminář
Ochrana mečů ve sbírkách u příležitosti výstavy Pocta
japonskému meči, který byl uspořádán 20. 11. 2012 ve
spolupráci s Muzeem Policie ČR a Česko-japonskou společností. Celkem zaznělo 8 příspěvků, které se týkaly od
fyzické ochrany, přes možnosti průzkumu až po výrobu
replik. Počet účastníků přesáhl 62 přihlášených účastníků, kteří obdrželi jednotlivé přednášky na CD.
* Pracovní skupina Textil – pracovní skupina připravila
pro své členy řadu odborných akcí. Tradicí se stala série
přednášek se zaměřením na problematiku textilu, které
se konaly v Národním muzeu a Muzeu hlavního města
Prahy (21. 3. 2012, 9. 11. 2012, 4. 12. 2012). Pracovní
skupina i nadále velmi úspěšně spolupracovala s Komisí etnografickou, z nichž některé členky jsou v redakční
radě sborníku Textil v muzeu.

Komise muzeologická
Předsedkyně komise: PhDr. Dana Veselská (Židovské
muzeum v Praze), datum volby: 21. 1. 2010
Členové výboru komise: Mgr. Petr Nekuža (I. místopředseda, Technické muzeum v Brně), PhDr. Pavel Douša,
Ph.D. (II. místopředseda, Národní muzeum), Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně),
Mgr. Barbora Klipcová (Regionální muzeum a galerie
v Jičíně), datum volby: 21. 1. 2010
Počet členů komise: 28 institucí (36 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2012:
* 13.–14. 6. 2012, Opava – Diskusní fórum komise ve
dvou jednacích dnech projednalo řadu příspěvků strukturovaných do třech jednacích bloků: Role muzea v regionu; Muzejní statistika a benchmarking muzeí a Aktuální trendy v muzejní prezentaci. Následovalo plenární
zasedání komise.
Ediční činnost orgánu AMG:
* Na základě finančního příspěvku, který AMG poskytla Muzeologické komisi, vydalo Masarykovo muzeum
v Hodoníně sborník ze semináře v roce 2011, jehož byla
komise spolupořadatelem: Senioři v muzeu, ISBN 97880-87375-03-7.

Komise muzejních historiků
Předseda komise: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města
Ústí nad Labem, datum 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 volby: 29. 11.
2006
Počet členů komise: 20 institucí (28 zástupců)
Zasedání v roce 2012: Komise se v roce 2012 nesešla.
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Komise numismatiků
Předseda komise: PhDr. Luboš Polanský (Národní muzeum), datum volby: 11. 10. 2012
Členové výboru komise: PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Národní muzeum, tajemník), PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.
(Národní muzeum, místopředseda), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Muzeum východních Čech v Hradci Králové),
PhDr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. (Moravské zemské
muzeum), datum volby: 11. 10. 2012
Počet členů komise: 20 institucí (30 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2012:
* 11. 10. 2012, Praha – plán činnosti komise, změna
jednacího řádu, volby výboru a přijetí nových členů,
projekty.

Komise pro bezpečnost v muzeích
Předseda komise: Ing. Rudolf Pohl (Národní muzeum),
datum volby: 31. 10. 2012
Členové výboru komise:
Počet členů komise: 11 institucí (12 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2012:
* 31. 10. 2012, Opava – plán činnosti komise, volby výboru a předsedy, projekty.

Komise pro lidové stavitelství
Předseda komise: PhDr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. (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), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2012:
* 29. 10. 2012, Praha – společné jednání výboru a členů
komise bylo svoláno za účelem aktivizace činnosti komise s tím, že v následujícím období dojde především k aktualizaci členství v komisi a sestavení základního plánu
činnosti na rok 2013.

Komise pro militaria
Předseda komise: PhDr. Ladislav Čepička (Regionální
muzeum a galerie Křivoklátska)
Členové výboru komise: Vlastimil Schildberger (místopředseda, Moravské zemské muzeum); Mgr. Petr Obšusta (tajemník, Muzeum Vysočiny v Třebíči)
Počet členů komise: 8 institucí (8 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2012: Komise se v roce 2012 nesešla.

Komise pro muzejní management
Předsedkyně komise: PhDr. Helena Koenigsmarková
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum volby:
24. 11. 2011
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Členové výboru komise: PhDr. Hana Dvořáková (místopředsedkyně, Moravské zemské muzeum), PhDr. Zuzana Strnadová (Muzeum hlavního města Prahy),
PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerie v Jičíně), PhDr. Lucie Zadražilová (tajemnice, Uměleckoprůmyslové museum v Praze), datum volby: 24. 11. 2011
Počet členů komise: 24 institucí (28 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2012:
* Výbor komise se sešel 3x za rok nad tématy pro
workshop a další agendou.
Konferenční činnost orgánu AMG:
* 21. 11. 2012, Praha – komise zorganizovala v Národním zemědělském muzeu workshop k současným otázkám managementu malých muzeí, zaměřený na význam
outsourcingu. Na seminář byli pozváni i zaměstnanci
institucí, jež nejsou členy komise. Součástí workshopu
byla prezentace Ing. Zdeňka Nováka na téma Národní zemědělské muzeum v době ozdravování veřejných
rozpočtů – hledání nových zdrojů. Naléhavost strategie
outsourcingu neboli hledání zdrojů pro provoz a činnost
muzea mimo vlastní instituci je zřejmá především v situaci, kdy těmto institucím hrozí snížení provozního příspěvku zřizovatele. Seminář účastníky inspiroval k hledání způsobů, jak udržet a zvýšit atraktivitu muzea, aby
se navýšily vlastní příjmy organizace.

Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku
Předsedkyně komise: Mgr. Hana Němcová (ERUDITIO
PUBLICA, o. p. s.), datum volby: 7. 12. 2009
Členové výboru komise: Mgr. Pavel Holman (místopředseda, Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy
univerzity), MgA. Naděžda Rezková Přibylová (Památník
Lidice), Mgr. Klára Smolíková (Husitské muzeum v Táboře), Eva Strouhalová (Moravská galerie v Brně), datum
poslední volby: 15. 11. 2010
Počet členů komise: 38 institucí (53 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2012:
* duben 2012, Brno – zasedání Výboru komise; přijetí
nových členů komise, informace z Orgánů AMG, příprava celorepublikového semináře pro muzejní edukátory
* září 2012, Jičín – zasedání Výboru a plenární zasedání
komise; přijetí nových členů komise a informace z Orgánů AMG. Na plenárním zasedání byly předneseny informace o dění v AMG, shrnutí činnosti komise za rok 2012,
diskuze o současném stavu a možných cestách vývoje
muzejní pedagogiky v ČR, byl projednán plán činnosti
komise na rok 2013.
Konferenční činnost orgánu AMG:
* 24.–25. 9. 2013, Jičín – dvoudenní odborný seminář pro muzejní edukátory v Regionálním muzeu
a galerii v Jičíně, na téma Řešení aktuálních problémů
v oblasti muzejní pedagogiky při práci s různými cílovými skupinami v oblasti celoživotního vzdělávání,

s úzkým zaměřením na metodickou činnost. Seminář
byl zahájen úvodním slovem a prohlídkou vlastivědné
expozice, Obrazárny barokních mistrů, panské oratoře, výstavní chodby, konferenčního salonku a muzejní
herny. Následovalo představení Muzejního loutkového
divadélka, které je součástí expozice a nabízí několik
podnětů k aktivnímu poznávání regionální historie.
Závěr tvořila diskuze o málo využívaných prostředcích
z hlediska jejich efektivity pro interpretaci regionálních
dějin a aktivizaci návštěvníka. Druhý den semináře byl
zahájen blokem příkladů dobré praxe a prezentací edukačních programů jednotlivých institucí. Závěrečný blok
semináře byl věnován exkurzi po trase Valdštejnovy barokní komponované krajiny, prohlídce rekonstruované
Valdštejnské lodžie a čestného dvora u Valdic.

Komise regionální historie Moravy
a Slezska
Předsedkyně komise: PhDr. Blanka Rašticová (Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti), datum volby: 29. 9. 2010
Členové výboru komise: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (místopředseda, Moravské zemské muzeum), PhDr. Hana
Jabůrková (Muzeum Novojičínska), Mgr. Ilona Pavelková
(Muzeum Těšínska, Moravskoslezský kraj), Mgr. Alena
Turková (Vlastivědné muzeum v Šumperku, Olomoucký
kraj), datum volby: 29. 9. 2010
Počet členů komise: 44 institucí (115 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2012:
* 2. 5. 2012, Brno – aktuální informace z Orgánů AMG
a semináře eSbírky v Národním muzeu, příprava dvoudenního semináře v Pelhřimově, náměty na podzimní
seminář roku 2013 – Mgr. Blanka Pokorná – Využití regionální historie v rámci školních osnov, workshop za
účasti pedagogů, Co nás trápí, s čím potřebujeme poradit: přijímání věcných darů do sbírkového fondu muzea,
je nutné jejich příjem schvalovat zřizovatelem, zkušenosti ostatních kolegů s touto problematikou po novém
účetním zákoně; změny v členské základně, přijetí členů,
aktualizace adresáře, prohlídka expozic a výstav Muzea
města Brna.
* 3.–4. 10. 2012, Pelhřimov – informace z Orgánů AMG,
kontrola plnění plánu činnosti komise na rok 2012 (výroční zpráva) a návrh na rok 2013 – obsahové zaměření odborného semináře v Kyjově, přijetí nových členů,
nominace členů do Exekutivy AMG pro X. Sněm AMG,
burza výstav.
Konferenční činnost orgánu AMG:
* 3.–4. 10. 2012, Pelhřimov – odborný seminář komise.
Program semináře byl jako obvykle rozdělen do několika tematických bloků: 1. Péče o sbírkový fond; 2. Koncepce budování muzejní sbírky oboru historie v regionálních i malých muzeích, systematika třídění fondu;
3. Odraz významných mezníků národní historie v práci
muzejního historika; 4. Práce s veřejností. Seminář byl
zakončen exkurzí po městské památkové rezervaci.

Komise zoologů
Předseda komise: RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Prácheňské muzeum v Písku), datum volby: 21. 9. 2011
Členové výboru komise: Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně), Mgr. Pavlína Peřinková (Muzeum
Vysočiny Třebíč), datum poslední volby: 21. 9. 2011
Počet členů komise: 32 institucí (39 zástupců)
Zasedání v roce 2012:
* 12. 9. 2012, terénní stanice Správy NP Podyjí, Havraníky – nové členské registrace, doporučení individuálního členství, plán na rok 2013 a výhled 2014
Konferenční činnost orgánu AMG:
* 12.–14. 9. 2012, terénní stanice Správy NP Podyjí,
Havraníky – společný seminář Komise zoologů AMG
a zoologů SOP v NP Podyjí, plenární zasedání, 13 odborných referátů, prohlídka a beseda v expozici přírody
Jihomoravského muzea ve Znojmě, 1 půldenní a 1 celodenní exkurze po NP Podyjí a blízkých národních přírodních rezervacích, Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky
a okolních evropsky významných lokalitách.

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
Chodová Planá, Chodovar – Pivovarské muzeum
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, n. k. p.
Terezín, Památník Terezín, n. k. p.

Revizní komise AMG
Do X. Sněmu AMG (31. října 2012)
Předseda komise: Ing. Vlastimil Vykydal (Technické muzeum v Brně)
Členové komise: Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum
v Bruntále), PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě)
Od X. Sněmu AMG (1. listopadu 2012)
Předsedkyně komise: PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Členové komise: PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum
– Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur), Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále).
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C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG
Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska,
Boženy Němcové a bratří Čapků
Předseda kolegia: Mgr. Milan Horký (Muzeum Boženy
Němcové v České Skalici), datum poslední volby: 23. 11.
2004
Zasedání v roce 2012: Kolegium se v roce 2012 nesešlo.

Kolegium muzeí královských měst
Předsedkyně kolegia: RNDr. Miroslava Šandová (Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech), datum poslední volby: 19. 11. 2012
Členové výboru: PhDr. Bedřich Štauber (Oblastní muzeum v Lounech, p. o.), Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum ve Slaném), datum poslední volby: 19. 11. 2012
Zasedání v roce 2012:
* 21. 6. 2012, Lány – setkání se uskutečnilo v Lánech,
pobočce Muzea TGM v Rakovníku. Po přivítání ředitelem Mgr. Františkem Povolným byla na programu diskuse o tom, jak dál v benchmarkinku muzeí; informace
o průběhu Muzejních nocí v muzeích kolegia – burza
nápadů pro inspiraci ostatních muzeí.
* 19. 11. 2012, Rakovník – v Muzeu TGM v Rakovníku;
volba nového předsedy a členů výboru a projednání závěrů X. Sněmu AMG. Proběhlo rozloučení s Mgr. Františkem Povolným (odchod z činné služby).
Další činnost orgánu AMG:
Výměna publikací vydávaných jednotlivými muzei,
vzájemné informace o pořádaných akcích – nabídka výstavních projektů k výměně.

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: 16. 12. 2008
Členové výboru: Mgr. Karel Petrán (Městské muzeum
Blatná), PhDr. Jiří Prášek (Prácheňské muzeum v Písku),
Karel Skalický (Městské muzeum Volyně), Mgr. Hana
Smetanová (Městské muzeum Horažďovice), Vladimír
Šindelář (Milevské muzeum), Ing. Ludmila Koštová (Muzeum středního Pootaví Strakonice), datum poslední
volby: 16. 12. 2008
Zasedání v roce 2012:
Zasedání kolegia se v roce 2012 neuskutečnilo. Většina
členů kolegia se scházela na zasedáních Jihočeské krajské sekce.
Další činnost orgánu AMG:
* 19. 11. 2012, Protivín – Prácheňské muzeum v Písku
a Městské muzeum a galerie Vodňany připravily v Protivíně společnou prohlídku nové expozice Památníku
města Protivína, kostela sv. Alžběty a protivínského
informačního centra. Zúčastnilo se jí 25 kolegů z členských muzeí AMG.

Kolegium pobeskydských muzeí
Předseda kolegia: PhDr. Ivo Otáhal (Muzeum Novojičínska, p. o.)

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
Dr. Šandová, Dr. Štauber, Dr. Štauberová a Mgr. Povolný
na zasedání kolegia v Rakovníku

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.
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Předseda kolegia: PhDr. Bedřich Štauber (Oblastní muzeum v Lounech)
Členové výboru: Ing. Jaroslav Keller (Muzeum Těšínska),
PhDr. Karel Pavelka (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o.)

Kolegium krajských muzeí
Předseda kolegia: Mgr. Jiří Křížek (Severočeské muzeum v Liberci, p. o.)

D. Členské příspěvky AMG
Dle § 6 Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské příspěvky, které jsou
odstupňovány do pěti kategorií. Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy. Řádní členové AMG
jsou povinni každoročně do 15. února nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné
úvazky. Výši členských příspěvků pak na svém zasedání každoročně schvaluje Senát AMG.
Výše příspěvků

Počet členů

Ideální výnos v Kč

I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

Kategorie

26 450,00 Kč

17

449 650,00 Kč

II. (26–70 zaměstnanců)

10 580,00 Kč

40

423 200,00 Kč

III. (11–25 zaměstnanců)

5 980,00 Kč

64

382 720,00 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců)

1 960,00 Kč

162

317 520,00 Kč

400,00 Kč

84

33 600,00 Kč

Individuální členové
Celkem

1 606 690,00 Kč

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2009 1 individuálního člena, za rok 2010 2 individuálních členů, za rok 2011 1 individuálního člena a 1 řádného člena, za rok 2012 3 individuálních a 3 řádných členů
AMG (k 31. 12. 2012) v celkové výši 10 640,00 Kč.

E. Přehled hospodaření AMG
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 Money Bank Praha,
č. ú. 2233905504/0600.
AMG hospodařila v roce 2012 s finančními prostředky v celkové výši 4 021 816,37 Kč. Celkové náklady AMG byly
k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 3 905 622,70 Kč. Výsledek hospodaření AMG byl k 31. 12. 2012 vykázán se ziskem ve
výši 116 193,67 Kč.

Oblast výnosů
Základ příjmů tvoří dle § 20 Stanov AMG členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace z veřejných rozpočtů,
případně i jiné příspěvky a dary právnických i fyzických osob. Senát AMG na svém zasedání dne 26. dubna 2012
schválil návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG pro rok 2012 včetně výše podpory projektů oborových a odborných
Komisí AMG a členských muzeí. Předsedům komisí a garantům předložených projektů byly zaslány pokyny k vyúčtování příspěvků s jasným vymezením povinností, které s účelovým použitím finančních prostředků souvisí. V roce 2012
byla AMG příjemcem státní dotace od Ministerstva kultury ČR a grantů od dvou dalších subjektů. MK ČR poskytlo
AMG grant z prostředků určených na projekty zaměřené na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním
prvkem, podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, a to ve dvou okruzích:
1) Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; 2) Zajišťování informačního
servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem. AMG získala na projekt „Propagace a popularizace muzejnictví.
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, mediální kampaně a internetové publikování." dotaci ve výši 600 000 Kč;
na projekt „Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví prostřednictvím celorepublikových
seminářů a konferencí. Vzdělávání muzejních pracovníků, ediční aktivity a tvorba oborových databází." dotaci ve výši
900 000 Kč. Dle Nařízení vlády č. 98/2006 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury (ustanovení § 19 odst. 2) získala AMG dotaci od MK ČR ve výši 50 000 Kč na grafické zpracování a výrobu tiskovin v rámci
jubilejního X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – vyhlášení Cen Gloria musaealis 2011. Magistrát
města Brna poskytl AMG neinvestiční dotaci ve výši 90 000 Kč na projekt „Festival muzejních nocí 2012 – Brněnská
muzejní noc (BMN)". Od Magistrátu hlavního města Prahy obdržela AMG dar ve výši 180 000 Kč na Pražskou muzejní
noc 2012 v rámci partnerství Hlavního města Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času. Na uspořádání
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21. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí, které se uskutečnilo pod názvem
Stopy německo-jazyčného obyvatelstva v českých zemích. Česko-německá témata v současné muzejní práci ve dnech
20.–22. září 2012 v prostorách Musea v Ústí nad Labem, získala AMG příspěvek ve výši 35 000 Kč od Česko-německého fondu budoucnosti.
Příjmy
Příjmy nedaňové
Účet č. 644

Účet č. 684

Úroky
Úrok u běžného účtu

204,37 Kč

Celkem přijaté úroky

204,37 Kč

Přijaté příspěvky
Členské příspěvky AMG

Účet č. 691

1 598 960,00 Kč

Členské příspěvky ČKMŠ

25 000,00 Kč

Celkem přijaté příspěvky

1 623 960,00 Kč

Přijaté granty a dotace
Dotace MK ČR

1 550 000,00 Kč

Magistrát města Brna

90 000,00 Kč

Magistrát Hl. m. Prahy

180 000,00 Kč

Dotace ČNFB

35 000,00 Kč

Celkem přijaté granty a dotace

1 855 000,00 Kč

Příjmy daňové
Účet č. 602

Tržby z prodeje služeb
Prodej publikací

22 742,00 Kč

Služby (reklama)

27 800,00 Kč

Propagace Pražská muzejní noc

80 000,00 Kč

Propagace Brněnská muzejní noc

117 300,00 Kč

Služby X. Sněm AMG

24 500,00 Kč

Soutěžní poplatky Gloria musaealis

70 400,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky – kursovné

111 500,00 Kč

Účastnické poplatky – X. Sněm AMG

53 410,00 Kč

Účastnické poplatky – E.C.C.O.

15 000,00 Kč

Účastnické poplatky – Seminář Poklady v pohybu

20 000,00 Kč

Celkem služby

542 652,00 Kč

Příjmy celkem

4 021 816,37 Kč

Oblast nákladů
Celkové náklady AMG byly k 31.12.2012 vykázány ve výši 3 905 622,70 Kč.
Výdaje
Účet č. 501

AMG

MK ČR

118 753,50 Kč

50 048,50 Kč

68 705,00 Kč

86,00 Kč

86,00 Kč

0,00 Kč

483,00 Kč

0,00 Kč

483,00 Kč

27 955,00 Kč

1 484,00 Kč

26 471,00 Kč

5 531,00 Kč

0,00 Kč

5 531,00 Kč

998,00 Kč

0,00 Kč

998,00 Kč

Spotřeba materiálu
Gloria musaealis
Pražská muzejní noc
Festival muzejních nocí
Škola muzejní propedeutiky
Ediční činnost
Semináře Komisí AMG
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Celkem

21. ČSB setkání v Ústí nad Labem
Seminář Poklady v pohybu

6 788,00 Kč

0,00 Kč

71 065,00 Kč

0,00 Kč

1 741,00 Kč

1 741,00 Kč

0,00 Kč

233 796,50 Kč

131 608,50 Kč

102 188,00 Kč

Provozní náklady AMG – Energie

27 995,00 Kč

27 995,00 Kč

0,00 Kč

Celkem spotřeba energie

27 995,00 Kč

27 995,00 Kč

0,00 Kč

1 870,00 Kč

0,00 Kč

1 870,00 Kč

696,00 Kč

0,00 Kč

696,00 Kč

Celkem spotřeba materiálu
Spotřeba energie

Cestovné zaměstnanců AMG
Gloria musaealis
Festival muzejních nocí

Účet č. 518

0,00 Kč

6 788,00 Kč

Provozní náklady AMG – Spotřební materiál, Různé

Účet č. 512

396,00 Kč

71 065,00 Kč

X. Sněm AMG

Účet č.502

396,00 Kč

X. Sněm AMG

1 434,00 Kč

1 434,00 Kč

0,00 Kč

21. ČSB setkání v Ústí nad Labem

1 870,00 Kč

0,00 Kč

1 870,00 Kč

Semináře oborových komisí, jednání Orgánů AMG

1 891,00 Kč

1 891,00 Kč

0,00 Kč

Celkem cestovné

7 761,00 Kč

3 325,00 Kč

4 436,00 Kč

1 981,00 Kč

0,00 Kč

1 981,00 Kč

Gloria musaealis

236 217,00 Kč

3 453,00 Kč

232 764,00 Kč

Gloria musaealis – cestovné poroty, služební
automobil pro výjezdy

122 420,00 Kč

0,00 Kč

122 420,00 Kč

Pražská muzejní noc

220 794,00 Kč

220 794,00 Kč

0,00 Kč

Brněnská muzejní noc

207 363,00 Kč

207 363,00 Kč

0,00 Kč

Festival muzejních nocí

39 868,00 Kč

34,00 Kč

39 834,00 Kč

142 644,00 Kč

0,00 Kč

142 644,00 Kč

Ostatní služby
Muzejní statistika

Server muzeí a galerií ČR
Server muzeí a galerií ČR – nájem domén a prostoru
Škola muzejní propedeutiky
Škola muzejní propedeutiky – cestovné lektorů
Tvorba oborového názvosloví – etnografické
Ediční činnost
Ediční činnost – distribuce, poštovné, logistika
Ediční činnost – Komise a členská muzea AMG
Věstník AMG – tisk
Věstník AMG – distribuce, poštovné, logistika
Semináře oborových a odborných Komisí AMG

20 584,00 Kč

0,00 Kč

20 584,00 Kč

188 427,80 Kč

0,00 Kč

188 427,80 Kč

9 049,00 Kč

0,00 Kč

9 049,00 Kč

9 000,00 Kč

0,00 Kč

9 000,00 Kč

106 651,20 Kč

43 358,40 Kč

63 292,80 Kč

35 570,00 Kč

4 624,00 Kč

30 946,00 Kč

25 000,00 Kč

0,00 Kč

25 000,00 Kč

202 395,60 Kč

0,00 Kč

202 395,60 Kč

51 721,00 Kč

0,00 Kč

51 721,00 Kč

128 209,00 Kč

578,00 Kč

127 631,00 Kč

Semináře a konference, spolupráce s partnery AMG

50 833,31 Kč

50 833,31 Kč

0,00 Kč

21. ČSB setkání v Ústí nad Labem

72 685,80 Kč

35 000,00 Kč

37 685,80 Kč

X. Sněm AMG

67 166,00 Kč

67 166,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Cestovné

24 981,00 Kč

24 981,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Nájemné

209 047,02 Kč

209 047,02 Kč

0,00 Kč

2 277,00 Kč

2 277,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Svoz odpadu
Provozní náklady AMG – Literatura, SW, HW, Různé

6 024,00 Kč

6 024,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Poštovné

3 763,00 Kč

3 763,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Telefon

37 831,00 Kč

37 831,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Služby účetnictví

86 400,00 Kč

86 400,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Služby IT

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

0,00 Kč

2 344 902,73 Kč

1 039 526,73 Kč

1 305 376,00 Kč

Celkem ostatní služby
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Účet č.521

Mzdové náklady a OON
Gloria musaealis

20 000,00 Kč

0,00 Kč

Pražská muzejní noc

35 301,00 Kč

35 301,00 Kč

0,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky

51 500,00 Kč

0,00 Kč

51 500,00 Kč

4 000,00 Kč

0,00 Kč

4 000,00 Kč

Ediční činnost
Semináře oborových komisí

7 000,00 Kč

0,00 Kč

7 000,00 Kč

Seminář Poklady v pohybu

10 880,00 Kč

10 880,00 Kč

0,00 Kč

2 352,00 Kč

2 352,00 Kč

0,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci

839 133,00 Kč

783 633,00 Kč

55 500,00 Kč

Celkem mzdové náklady

970 166,00 Kč

832 166,00 Kč

138 000,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci

285 311,00 Kč

285 311,00 Kč

0,00 Kč

Celkem zákonné sociální pojištění

285 311,00 Kč

285 311,00 Kč

0,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci

3 516,00 Kč

3 516,00 Kč

0,00 Kč

Celkem zákonné sociální náklady

3 516,00 Kč

3 516,00 Kč

0,00 Kč

Pražská muzejní noc

100,00 Kč

100,00 Kč

0,00 Kč

Celkem poplatky

100,00 Kč

100,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – pojistné kanceláře

24 163,00 Kč

24 163,00 Kč

0,00 Kč

Celkem provozní náklady

24 163,00 Kč

24 163,00 Kč

0,00 Kč

Poplatky za vedení účtu

7 911,47 Kč

7 911,47 Kč

0,00 Kč

Celkem ostatní finanční náklady

7 911,47 Kč

7 911,47 Kč

0,00 Kč

3 905 622,70 Kč

2 355 622,70 Kč

1 550 000,00 Kč

Osobní náklady AMG – služby

Účet č.524

Účet č. 527

Účet č. 538

Účet č. 548

Účet č. 568

20 000,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Poplatky

Provozní náklady

Ostatní finanční náklady

Výdaje celkem

Výsledek hospodaření AMG byl k 31. 12. 2012 vykázán se ziskem ve výši 116 193,67 Kč.

Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2012
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 18. dubna 2013
Stav pokladny k 1. 1. 2012
Stav valutové pokladny k 1. 1. 2012
Stav bankovních účtů ke dni 1. 1. 2012
Stav pokladny k 31. 12. 2012
Stav valutové pokladny k 31. 12. 2012
Stav bankovních účtů ke dni 31. 12. 2012
Stav pokladny k 3. 4. 2012
Stav valutové pokladny k 3. 4. 2012
Stav bankovních účtů ke dni 3. 4. 2012

14 843,00 Kč
260,00 €
707 114,77 Kč
22 008,00 Kč
8,75 €
831 401,55 Kč
14 872,00 Kč
8,75 €
2 145 706,18 Kč

Limit pokladní hotovosti byl od 1. 8. 2011 snížen na 25 000 Kč a v průběhu roku 2012 nebyl překročen. Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni 18. 4. 2013 s výpisem. Nebyly
zjištěny rozdíly.
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Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
Datum

Č. dokladu

Text

9.1.2012
30.1.2012
1.2.2012
8.2.2012
10.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
1.3.2012
3.4.2012
10.4.2012
10.4.2012
2.5.2012
3.5.2012
17.5.2012
18.5.2012
30.5.2012
6.6.2012
25.6.2012
29.6.2012
29.6.2012
24.7.2012
7.8.2012
20.8.2012
4.9.2012
17.9.2012
25.9.2012
2.10.2012
15.10.2012
31.10.2012
5.11.2012
7.11.2012
7.11.2012
12.11.2012
20.11.2012
21.11.2012
28.11.2012
5.12.2012
5.12.2012
10.12.2012
14.12.2012
18.12.2012

212V/004
212V/019
21211009/12
21201011/12
212V/025
21201097/12
21201129/12
21211027/12
21211049/12
21203006/12
212V/068
21201388/12
21211066/12
212V/102
21211080/12
212V/124
21211102/12
212V/136
212P/041
21219002/12
21211134/12
212V/171
21211147/12
212P/044
212P/046
21211165/12
21211176/12
212P/051
212V/233
21201499/12
21201504/12
21211199/12
212V/241
21211215/12
212V/003
212V/260
21211226/12
21201509/12
21211266/12
212V/273
212P/069

Poštovné
Výzva k přihlášení GM 2011 - distribuce II. část
Výjezd poroty Gloria musaealis 2011
Prodej publikací AMG
Distribuce přihlášek FMN 2012 - opakovaná výzva
Čl. příspěvek AMG za rok 2012, Moravská galerie v Brně
Čl. příspěvek AMG za rok 2012, Oblastní muzeum v Mostě
Vedení účetnictví 2/2012
Poradenské služby 3/2012 – IT služby
MKČR – Dotace na základě Nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
Kancelářské potřeby
Reklama ve Věstníku AMG 2/2012
Věstník AMG 2/2012 - distribuce
DPP, organizační zajištění ceremoniálu GM 2011, 17.5.2012
Výroba propagačních materiálů BMN 2012
Zábor pro informační stany PMN 2012
Výroba propagačních materiálů PMN 2012, tisk
Cestovné, zasedání Muzeologické komise, X. Sněm AMG
Dotace pokladny
Záloha elektřina PRE
Výjezdní zasedání Exekutivy AMG a ČVICOM, Malá Skála
Cestovné, výjezdní zasedání AMG a CVICOM, Malá Skála
Věstník číslo 4 ročník 12, tisk
Prodej publikací
Členský příspěvek AMG 2011, 21101302/11
Ubytování organizátorů, 21. ČSB setkání, Ústí n. L.
Nájem 4Q 2012
Účastnický poplatek ŠMP – kursovné
Diktafon pro ediční činnost
Prodej publikací AMG
Partnerství X. Sněmu AMG v Opavě, ERCO Lighting
Občerstvení na X. Sněm v Opavě
Skartovač
Záloha prodloužení ESET Endpoint Security 7 stanic
Cestovné, společné jednání AMG a ZMS, 10.10.2012
DPP č. 177/2012, korektorské práce pro Gloria musaealis
Záloha Sborník Deset let ŠMP
Čl. příspěvek AMG za rok 2012, VŠCHT
Sml. 184/2012, Pojmosloví etnograf. sbírek - ilustrace
Sml. č. 15/2012, zpracování učebních textů ŠMP
Poplatek za přihlášku Gloria musaealis 2012, 2x

Částka
43,00 Kč
970,00 Kč
10 142,00 Kč
955,00 Kč
2 780,00 Kč
26 450,00 Kč
10 580,00 Kč
7 200,00 Kč
3 000,00 Kč
50 000,00 Kč
594,00 Kč
5 000,00 Kč
8 707,00 Kč
8 600,00 Kč
207 300,00 Kč
1 200,00 Kč
111 516,00 Kč
1 421,00 Kč
15 000,00 Kč
5 960,00 Kč
8 310,00 Kč
232,00 Kč
33 732,60 Kč
230,00 Kč
1 960,00 Kč
5 250,00 Kč
29 041,50 Kč
20 000,00 Kč
2 999,00 Kč
385,00 Kč
10 000,00 Kč
63 000,00 Kč
5 511,00 Kč
5 448,00 Kč
10,00 Eur
5 398,00 Kč
92 476,80 Kč
2 990,00 Kč
9 000,00 Kč
7 500,00 Kč
1 600,00 Kč

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.

Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Jana Jebavá a Martin Čarek, provedla inventarizaci majetku
a zásob publikací ke dni 15.3.2013. Nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky mezi skutečným stavem a evidencí majetku.
AMG spravuje drobný hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 1 009 866,99 Kč.

Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2009 1 individuálního člena, za rok 2010 2 individuálních členů, za rok 2011 1 individuálního člena a 1 řádného člena, za rok 2012 3 individuálních a 3 řádných členů
AMG (k 31.12.2012) v celkové výši 10 640,00 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 a shledala, že je vyúčtování
vedeno pečlivě, přehledně a systematicky. Účetní doklady jsou vedeny přehledně, bez formálních nedostatků.
Revizní komise AMG
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Asociace muzeí a galerií České republiky
je občanské sdružení, působící od roku 1990
jako profesní sdružení sbírkotvorných institucí
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současné
době je jejím členem přes 280 institucí
a 90 osob.
Ve své činnosti se zaměřuje zejména
na pořádání konferencí a seminářů, tvorbu
oborových databází, ediční činnost a vzdělávání
muzejních pracovníků. Spravuje internetové
stránky na adrese http://www.cz-museums.cz
a společně s Ministerstvem kultury ČR
každoročně vyhlašuje Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis.
Je realizátorem řady tématických projektů
v oblasti muzejnictví. Spolupracuje se
zahraničními sdruženími muzeí, zejména
s evropskou asociací národních muzejních
sdružení (The Network of European Museums
Organization—NEMO) a Zväzom múzeí na
Slovensku. Je členem Českého komitétu
Modrého štítu a spolupracuje s národními
sdruženími paměťových institucí
v České republice.
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