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Slovo předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR
Vážení čtenáři, milí kolegové,
blíží se termín odevzdání textu Výroční zprávy AMG za rok 2008
do tiskárny, tak mě nic jiného nezbývá, než se zamyslet, jaký byl rok 2008
v oblasti českého muzejnictví, co všechno udělala AMG pro rozvoj našeho
oboru a jak jsme si vedli v hospodaření. Jak vyplývá z následujícího textu,
byla činnost AMG v roce 2008 poměrně rozsáhlá.
Nechci zde vyjmenovávat konkrétní činnosti a úkoly, ty jsou vyjmenované v jednotlivých oddílech Výroční zprávy. Je zde popsána i velmi zevrubně činnost AMG, její hospodaření, včetně revizní zprávy, proto se raději zamyslím v širších souvislostech nad naší prací.
Důležité je připomenout, že jsme společně s Asociací krajů ČR
a vedením Jihomoravského kraje odstartovali v roce 2008 novou akci, a to
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. Je to další krok v popularizaci
a propagaci muzeí a galerií směrem do regionů, vzhledem k tomu, že máme
také představu, že každoročně se zahájení bude konat v jiném kraji. Pro rok
2009 jsme úspěšně vedli přípravná jednání pro konání Národního zahájení v Pardubicích. V oblasti propagace bylo uděláno o něco více práce, než
v předcházejících letech, ale stále zde jsou obrovské rezervy v propagaci
muzeí a galerií. Hodně času jsme věnovali přípravě mezinárodní konference, jejíž datum konání jsme z důvodu navázání akce na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie přesunuli
na únor 2009.
Dále pokračuje i velmi užitečná činnost, jíž je Škola muzejní propedeutiky. Zdálo se, že zájem o kursy by měl
opadnout, opak je však pravdou. A to je dobře, že naši noví kolegové se chtějí muzejně vzdělávat. Velký ohlas mělo
opět kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, které se neslo v duchu tématu Muzeum a vzdělávací systém
v ČR. Bohužel nadšení, které jsme měli bezprostředně po kolokviu, zdá se, rychle vyprchalo a opět jsme (zatím) nezúročili spolupráci na nabízené systémové změně spolupráce muzea a školy.
Stále se nám také nedaří navázat na to, co bylo uděláno v oblasti definování profesních a etických standardů
a nově pokračovat a dotáhnout vytvoření muzejních standardů do konečné podoby.To je myslím v současné době
Achillova pata naší práce. A nejsou to jen standardy, je to především určení směru českého muzejnictví, jeho rozvoj
a vize do budoucnosti. Vývoj muzejnictví je přirozeně součástí kulturní politiky státu, ale náš obor kromě státních vizí
potřebuje také vizi změny uvnitř. Potřebuje změny v oblasti managmentu, v oblasti odborné, edukativní a dalších.
Bude třeba vyvinout úsilí, aby muzea byla zahrnuta do státních a krajských vzdělávacích struktur, muzejnictví potřebuje emancipaci s obory jako jsou památková péče, archivnictví a knihovnictví. Potřebuje změny uvnitř. Potřebuje
definovat obecně strategii akviziční politiky.
Přestože se za dvacet let mnohé pozitivně změnilo, tak se také mnohé vrací vývojovým obloukem zpět. Znovu
se vracím k již vyřčenému, jak a s kým? V čele AMG stojí výkonná rada složená ze sedmi vytížených ředitelů velkých
státních a větších krajských muzeí. Tito obětavci nemohou suplovat další plné úvazky odborných manažerů, kteří
budou psát koncepce, jednat s vlivnými, podílet se na legislativě a obhajovat a rozvíjet své vize. Jak tedy dál. Nabízí
se kacířská myšlenka profesionalizace. A to doufám bude také předmětem jednání a vytváření programu před IX.
Sněmem AMG, který se uskuteční na podzim roku 2009.
Další otázkou je, zda vytvořený systém krajských sekcí je plně funkční. Já odpovídám, že systém je vynikající,
ovšem v celé řadě krajů díky nezájmu zvolených předsedů nefunguje.
Stojí před námi mnoho úkolů, dvacet let vytváříme půdu pro činnost oboru, dvacet let je příležitost k zastavení,
ale nejen k ohlédnutí, ale především k pohledu, jak dál. Přála bych si, abychom se na té změně podíleli všichni svým
dílem, ale to je asi sci-fi myšlenka. Přesto přeji do dalších let mnoho úspěchů našemu oboru, hodně spokojených návštěvníků v našich muzeích a galeriích a hlavně také příliv nových vzdělaných, kreativních a schopných muzejníků.

PhDr. Eva Dittertová
předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky

1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR
Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících v muzejnictví. AMG byla roku 1990 založena dle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví
a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG,
v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM.
Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (Stanovy AMG, § 2):
1. Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových právních norem,
které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako celku.
2. Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům muzeí
a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám.
3. Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných zřizovateli muzeí a galerií.
4. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom s odbornými
pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje.
5. Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává kontakty
mezi odbornými pracovníky.
6. Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí na vyžádání pro
jiné subjekty.
7. Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční, agenturní a jinou hospodářskou činnost ve prospěch
svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí.
8. Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení.
9. Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní nouze.
10. Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti.
11. Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.
Se zřetelem k oboru muzejnictví:
12. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
13. Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank.
14. Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd.
15. Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
16. Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce.
17. Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností.

2. Koncepční činnost v roce 2008
V plánu AMG na rok 2008 bylo v části Koncepční činnost definováno sedm okruhů úkolů. Šlo o problematiku
definování souboru profesních a etických standardů, muzejní statistiku, úlohu místních muzeí, projekt Muzea a dobrovolníci, muzea a EU, digitalizaci a krizový management.
Problematika definování profesních a etických standardů je od roku 2005 v gesci OMG MK ČR, kdy byla na
OMG vytvořena pracovní skupina pro tuto otázku. Jejími členy byli za AMG jmenováni PhDr. Pavel Ciprian a PhDr. Eva
Dittertová, za MK ČR pak PhDr. František Šebek a Mgr. Dagmar Fialová. Pracovní skupina však nebyla ani v roce 2008
svolána.
Zajisté nejvíc práce bylo vykonáno v oblasti muzejní statistiky. Především bylo po deseti letech zopakováno
statistické zjišťování – Analýza struktury sbírkových fondů muzeí ČR. Do muzeí a galerií byly dle základní databáze
AMG rozeslány dotazníky a uskutečněn sběr dat (termín do 30. září 2008). Bohužel v prvním kole statistického dotazování reagovalo pouze 122 subjektů z 571 oslovených institucí. V roce 2009 tedy bude výzva zopakována, tak aby
byla získána data od většího počtu respondentů a dosažené výsledky byly srovnatelné s dotazováním na konci 90. let
20. století. Cílem analýzy je přinést přehled o vývoji sbírkotvorné činnosti v muzeích a galeriích v České republice za
posledních cca deset let. Pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG, resp. její předseda PhDr. František Šebek
a posléze i exekutiva AMG jednali v průběhu roku 2008 opakovaně se zástupci Národního informačního a poraden-
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ského střediska pro kulturu (NIPOS) o změnách Ročního statistického výkazu o muzeích a galeriích (V-kult MK 14-01)
tak, aby více reflektoval potřeby oboru. Většina připomínek muzejní obce, které byly ve vnějším připomínkovém řízení AMG v průběhu roku získány, se odrazí ve změnách dotazníku již za rok 2009, některé pak až za rok 2010 vzhledem
k tomu, že je dotazník připravován vždy s předstihem dvou let. Další sporné body, zejména pak vykazování muzejních
výstav, kde zatím nedošlo mezi odbornou veřejností k jednoznačnému konsensu, bude třeba znovu projednat jak
v rámci jednotlivých orgánů AMG, tak s představiteli NIPOS. K zapracování dalších připomínek by pak mohlo dojít
v dotaznících pro roky následující. Zároveň bylo domluveno, že exekutiva AMG vytipuje své zástupce, kteří by s NIPOS
spolupracovali na komparaci a interpretaci získaných dat z výkazů tak, aby bylo možné sledovat více informací za
určité období a data měla pro obor muzejnictví větší vypovídací hodnotu. Více statistických údajů by pak bylo publikováno každoročně v ročence NIPOS. Zástupci NIPOS projevili také zájem o širší spolupráci s AMG na připravovaném
Pasportu muzeí ČR v roce 2009 v návaznosti na systém standardizovaných služeb a sledování výkonnosti muzeí. Práce
na tomto úkolu budou plněny již v průběhu roku 2009, kdy bude připraven pracovní skupinou pro muzejní statistiku
při AMG základní dotazník. NIPOS nabídl AMG zpracování získaných dat a poskytnutí softwaru (tzv. Benchmarking –
porovnávání výkonu), který využívá pro podobné statistické šetření obor knihovnictví. Systém by umožňoval muzeím
vzájemné porovnávání a spolupráci na zlepšování standardů muzejní práce.
Problematika úlohy místních muzeí byla široce řešena v roce 2007. V roce 2008 byl ve druhém čísle Věstníku
AMG publikován shrnující materiál, který seznámil členy AMG s průběhem i výsledky statistického šetření k přípravě
metodické příručky pro malá muzea, stejně jako se závěrem, ke kterému došel Senát AMG na svém zasedání v únoru
roku 2008. Jako metodický materiál nejen pro místní muzea budou sestavena skripta Školy muzejní propedeutiky.
Zajímavým a úspěšným počinem v této oblasti bylo podzimní setkání pracovníků tzv. malých muzeí na půdě Muzea
hlavního města Prahy (25. listopadu 2008), jež uspořádala Komise muzejního managementu AMG. Formou řízené
diskuse zde byly konzultovány konkrétní zkušenosti a problémy zúčastněných muzeí. Kladný ohlas tohoto workshopu
ukázal, že obdobná jednodenní, na čas nenáročná, setkání mají pro danou cílovou skupinu velký význam.
V oblasti Krizového managementu byl ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu (ČKMŠ) uspořádán
v říjnu 2008 seminář na téma „2. Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví“, který byl zaměřen na problematiku krizového řízení v archivech,
knihovnách, muzeích a památkových objektech a na otázky uložení, stěhování a další témata související s ochranou
sbírek. V rámci AMG byl také na CD-ROM vydán sborník příspěvků ze semináře „Klimatizace v muzeích, knihovnách
a archivech“, který se uskutečnil v Národním archivu v roce 2006. Zástupci AMG Anna Komárková, DiS. a Ing. Ivo
Štěpánek (Technické muzeum v Brně) se v průběhu roku účastní pravidelných setkání komitétu a spolupracují na
přípravě dalších projektů v rámci ČKMŠ.

3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2008
V roce 2008 navázala AMG ve snaze mediálně zviditelnit a propagovat obor muzejnictví na soustavu již tradičních
mediálních kampaní z předešlých let. Především to byl již VI.
ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, čtvrtý ročník
Festivalu muzejních nocí v roce 2008 poprvé oficiálně začínající Národním zahájením festivalu a kampaň Muzea a 20.
století s tématikou osmičkových výročí s názvem „Osudové
osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“.

Festival muzejních nocí
Fenomén muzejních nocí patří po řadu let ve velkých evropských metropolích ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea
a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě svých stálých
expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných zážitků a setkávání.
V České republice se poprvé uskutečnila Pražská muzejní noc
v roce 2004. V následujícím roce se k Praze připojilo Brno
a další města napříč celou republikou (konečný počet byl 73
měst a přibližně 100 muzeí a galerií). Nevšední zájem mu-
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zejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas
u široké veřejnosti (více než 180 tisíc návštěvníků), spontánně vyústil ve vznik Festivalu muzejních nocí 2005, jehož
organizace se ujala Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním
muzeem. Narůstající úspěch druhého a třetího ročníku
festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního
zahájení festivalu (podobně jako je tomu u Dní evropského kulturního dědictví), které se tak stalo novým prvkem
Festivalu muzejních nocí v České republice. Tato zahajovací slavnost by se měla stát každoroční „tradicí“ vždy pod
záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů
České republiky. V roce 2008 proběhlo první Národní zahájení Festivalu muzejních nocí dne 16. května v prostorách Regionálního muzea v Mikulově pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Zúčastnili
se jej představitelé Ministerstva kultury ČR, AMG, Českého výboru ICOM, krajů a krajských úřadů a dalších hostů
z celé České republiky. V roce 2008 byl vyhlášen již čtvrtý ročník Festivalu muzejních nocí, který proběhl ve dnech
16. května–14. června 2008. Pražská muzejní noc jako již tradičně festival uzavírala. Muzejní noci proběhly v 99 městech napříč Českou republikou a zúčastnilo se jich 144 institucí. Byly opět vytvořeny společné internetové stránky
projektu na adrese http://www.muzejninoc.cz a logo festivalu. Zprávám z vybraných muzejních nocí v řadě muzeí
a galerií bylo věnováno čtvrté číslo Věstníku AMG, kde byla též otištěna rozsáhlá obrazová příloha a statistika návštěvnosti festivalu. Kompletní verze získaných zpráv a článků byla pak publikována na internetových stánkách v sekci
věnované tiskovému zpravodajství.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce 2008 do svého šestého ročníku. Jejími vyhlašovateli
byli opět Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si již šestým rokem klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony
institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní
výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Do VI. ročníku se přihlásilo celkem 50 muzeí a galerií
z celé České republiky s 71 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota. Vyhlašovatelé na
její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech ve všech kategoriích; ve všech kategoriích
byly též uděleny zvláštní ceny a Cena Českého výboru ICOM. VI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2007
vyvrcholil 15. května 2008 slavnostním vyhlášením výsledků soutěže v Pantheonu Národního muzea. Nový VII. ročník
Gloria musaealis 2008 byl vyhlášen k 1. lednu 2008.
Porota VI. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis:
Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. Irena Chovančíková (předsedkyně poroty, Masarykovo muzeum v Hodoníně)
PhDr. Dagmar Jelínková (Národní galerie v Praze)
Mgr. Hana Klimešová (Regionální muzeum v Litomyšli)
PhDr. Květa Křížová (Národní památkový ústav)
PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
PhDr. Marcela Stránská (odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR)
Ředitel soutěže: PhDr. Luděk Beneš (Muzeum Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi)
Tajemnice soutěže: Jana Řezáčová, BBus (Hons), DiS., která byla v dubnu 2008 vystřídána Bc. Malvínou Malovickou.
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Výsledky VI. ročníku soutěže:
Kategorie Muzejní výstava roku 2007
Cena Gloria musaealis – Regionální muzeum v Mikulově,
p. o. za stálou expozici „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“, zpřístupněnou dne 18. května 2007;
II. místo – Muzeum města Brna za výstavu „Jiří Kroha
(1893–1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století“, uspořádanou ve dnech 12. června–19. srpna 2007;
III. místo – Národní zemědělské muzeum Praha za výstavu
„Šumava – tajemství, nostalgie, příběhy“, uspořádanou ve
dnech 2. března–17. listopadu 2007;
Zvláštní ocenění – Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
– ORNIS, Ornitologická stanice Muzea Komenského za výstavu „Šáhni si na ptáka – hmatová výstava o ptačím životě“,
uspořádanou ve dnech 27. dubna–30. září 2007.
Kategorie Muzejní publikace roku 2007
Cena Gloria musaealis – Muzeum města Brna za publikaci
„Jiří Kroha (1893–1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století“ kolektivu autorů pod
vedením Marcely Macharáčkové;
II. místo – Muzeum hlavního města Prahy za publikaci „Smíchov – město za Újezdskou branou“ autora Jana Jungmanna;
III. místo – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy za publikaci „České & Moravské obalové sklo – Historie a současnost“ autorky Jitky Lněničkové;
Zvláštní ocenění – Technické muzeum v Brně za publikaci
„Erich Roučka 1888–1986. Život a dílo „moravského Edisona“ (technika, vynálezce, průkopníka a filantropa)“ autorů
Blahomila Grundy a Miroslava Starycha;
Zvláštní ocenění udělené na návrh čestného výboru soutěže
– Slezské zemské muzeum za publikaci „Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956)“ kolektiv
autorů pod vedením Mečislava Boráka.
Kategorie Muzejní počin roku 2007
Cena Gloria musaealis – Muzeum středního Pootaví Strakonice za obnovu středověkého vodního mlýna v Hoslovicích;
II. místo – Národní zemědělské muzeum Praha za expozici
Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích;
III. místo – Národní knihovna České republiky za projekt „Codex gigas – Ďáblova bible (tajemství největší knihy světa)“;
Zvláštní ocenění – Muzeum Chodska v Domažlicích za otevření Muzea příhraničí Kdyně.
Cena Českého výboru ICOM
Vojenský historický ústav, Národní muzeum Praha a Senát
Parlamentu ČR za výstavu „Albrecht z Valdštejna a jeho
doba“ uspořádanou ve dnech 15. listopadu 2007–2. března
2008.
Čestný výbor soutěže tvoří přední osobnosti našich kulturních, vědeckých, církevních a společenských institucí; jmenovitě prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně; MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové; PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií České
republiky; prof. PhDr. Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity v Brně; Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury České
republiky; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkan Filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě; Ing. Stanislav Juránek,
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hejtman Jihomoravského kraje; Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu; Hugo hrabě Mensdorﬀ–Pouilly,
rada-vyslanec Suverénního řádu maltézských rytířů; Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje; MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Parlamentu České republiky; PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy;
PhDr. Zuzana Strnadová, předsedkyně Českého výboru ICOM; kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, metropolita
a primas český a Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR.
Čestný výbor soutěže navrhl vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z projektů.

Muzea a 20. století
V roce 2005 AMG zahájila řadu mediálních kampaní, které mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí
v oblasti muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, přednášky, komponované pořady, living history, divadelní
představení apod.) s jednotící linkou/vybraným tématem historie 20. století. Kampaň má rovněž za cíl posílit pozici a sbírkotvornou činnost muzeí v oblasti dokumentace každodennosti. Podstatou projektu je vzájemné provázání
jednotlivých akcí, které k této příležitosti muzea pořádají, a případné „motivování“ muzeí k uspořádání akcí dalších.
Záměrem je vytvořit každoročně k danému tématu referenční internetové stránky a upozornit na připravované akce
zejména školy a sféru neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
Pro každý rok je vyhlašováno určité téma a záleží jen na muzeích a galeriích, zda je oslovilo a zda se do kampaně zapojí. Kampaň 2008 nesla název „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“. Je patrné, že pro
dějiny 20. století v naší vlasti (a často nejen zde) měly roky 1918, 1938, 1948, 1968 skutečně osudový význam, a že
jako dějiny relativně mladé jsou dějinami stále živými. Do kampaně Muzea a 20. století pro rok 2008 se přihlásilo
38 institucí s 56 projekty. O tom, kde se jednotlivé akce konaly a jaký zde byl pro návštěvníky připraven program,
informovaly společné internetové stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz; pro muzea bylo též připraveno
společné logo kampaně. Zprávám z vybraných projektů v řadě muzeí a galerií bylo věnováno páté číslo Věstníku AMG
a sekce tiskové zpravodajství v rámci internetových stánek kampaně.

Server muzeí a galerií ČR
V průběhu roku 2007 se změnily webové prezentace AMG – Server muzeí a galerií ČR na adrese http://www.
cz-museums.cz, a to nejen svým vzhledem, ale hlavně funkčností, nabídkou informací, to vše doprovázeno zásadními změnami ve filozofii a technickém zázemí publikování informací do elektronického prostředí internetu. Výstavba
nového webového systému stále pokračuje a s ní i postupné plnění stránek novými a hlavně aktuálními informacemi. Společným jmenovatelem nového přístupu k řešení webových prezentací AMG je právě způsob zajištění aktuálnosti velkého množství informací a dat. Bylo nutné vytvořit podmínky pro snadnou obnovu značného množství
dat a současně delegovat odpovědnosti za obsah zveřejňovaných informací na jednotlivé krajské sekce a oborové
a odborné komise, přímo tam, kde informace vznikají. Webové publikační služby nyní zajišťuje nový publikační systém, a to nejen pro základní prezentaci AMG na stránkách http://www.cz-muzeums.cz, ale i pro prezentace Dění
v oboru, Gloria musaealis, Adresář muzeí a galerií ČR, Festival muzejních nocí a Muzea a 20. století. Možnosti
publikačního systému nejsou tímto výčtem prezentací vyčerpány, je na něj možno v budoucnu napojit a publikovat další prezentace, které mohou mít jiný design i funkcionalitu. Všechny prezentace používají výhodu jediného
editačního a publikačního prostředí. Správa prezentací je připravena tak, aby uživatelé mohli sami vkládat a publikovat informace o své činnosti, o činnosti krajských sekcí a komisí, a to bez nutnosti zasílat údaje pro publikování na web na sekretariát AMG a následně čekat na jejich zveřejnění. Ovládání je pro uživatele jednoduché, nevyžaduje instalaci žádné aplikace a publikování lze na základě oprávnění jednoduše zajistit přes webový prohlížeč.
V okamžiku, kdy se v publikačním systému data uloží, jsou automatiky publikována i do webové prezentace. Výhody
toho systému jsou zřejmé, avšak v současné době je využívá jen zlomek komisí a krajských sekcí AMG.
Mimo publikování směrem k návštěvníkům internetu a k odborné veřejnosti je důležitý také opačný směr toku
dat, a to sběr dat pro AMG od jednotlivých členských subjektů. Ten je zajištěn přes online formuláře a specializované
moduly prezentace. Příkladem mohou být on-line přihlášky na Festival muzejních nocí, do kampaně Muzea a 20.
století, nově je již připravena sada on-line formulářů pro soutěž Gloria musaealis. V provozu je od konce roku 2007
také nová centrální webová databáze, kam je přesunut internetový Adresář muzeí a galerií ČR, nabízející možnosti
vyhledávání podle mapy a lokalit subjektů. Adresář muzeí a galerií čerpá data z vlastní webové databáze, která je plněna on-line formulářem, který zatím slouží pouze pracovníkům sekretariátu AMG. Možnost plnit a aktualizovat svoje
data na internetu v Adresáři muzeí a galerií ČR přímo přes webové rozhraní budou mít i ostatní subjekty sdružené
v AMG. Pro ověření přímé aktualizace dat v adresáři se připravují přístupy pro prvních 20 muzeí a galerií. Po celý rok
2008 byla muzea opakovaně vyzývána k zasílání aktuálních dat a jejich následné kontrole v prostředí elektronického
Adresáře. Systém je zatím nastaven tak, že veškeré změny týkající se kontaktních údajů a provozu zasílají muzea
a galerie výkonné redaktorce webu, která je prakticky okamžitě publikuje na internetu. V roce 2008 byla dokončena
3. etapa realizace webového systému, v rámci kterého budou pravidelně využívána aktuální data z webové databáze
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Adresáře a z ní budou exportovány automaticky podklady pro tištěný Adresář muzeí a galerií ČR, vycházející jednou
za dva roky. AMG také uzavřela smlouvu o spolupráci při prezentaci muzeí v ČR s Klubem českých turistů, přičemž
v publikaci „Atlas turistických zajímavostí, muzeí a skanzenů 2009“ budou prezentovány základní informace o všech
členských institucích AMG; zároveň zde bude otištěna i informace o činnosti AMG.
Publikační systém také umožňuje návštěvníkům z internetu informace rychle a spolehlivě vyhledávat. K podpoře vyhledávání slouží mimo čistoty kódu, splňujícího mezinárodní webové standardy, i poměrně složitý způsob
generování smysluplných webových adres, které ve svých prohlížečích návštěvníci vidí. Na rozdíl od jiných systémů,
kde jsou webové adresy často pouhou změtí znaků a čísel, mají všechny webové adresy v systému AMG svůj význam
a generují se automaticky z názvu stránky. Je to jeden z důvodů, že již za poměrně krátkou dobu existence nových prezentací přiřadil internetový vyhledávač Google webovým prezentacím AMG hodnotu důležitosti informací na webu
(page rank) v řádu 7/10. Ve výsledku to znamená posuny ve výpisech vyhledávaných informací v prezentacích AMG
na přední pozice vyhledávačů. Již nyní jsou specializované „muzejnické“ termíny Googlem vypisovány na předních
pozicích. V prosinci 2008 byla spuštěna v rámci webu AMG také statistika návštěvnosti, dle které se dá sledovat zájem
o jednotlivé prezentace v průběhu měsíců, dnů i hodin; je možné zjistit z jakých zemí si stránky AMG hosté prohlíží,
jak dlouho jejich návštěva v průměru trvá a jestli se na web opakovaně vracejí. Výpis také ukazuje reference – ze kterých internetových stránek a vyhledávačů je na prezentace AMG odkazováno.

Prosinec
2008

Unikátní
návštěvy

Počet
návštěv

Počet
pohlížených
stránek

Hity
(počet kliků na jakýkoliv
odkaz na stránkách AMG)

Počet
přenesených
bajtů

6718

12407
(1.84 návštěv/návštěvníka)

64876
(5.22 stránek/návštěva)

223572
(18.01 Hity/návštěva)

5.51 GB
(465.26 kB/návštěva)

AMG uzavřela na konci roku 2008 smlouvu s Národní knihovnou ČR o poskytování elektronických on-line zdrojů. NK ČR projevila prostřednictvím svého oddělení archivace webu zájem o internetové stránky AMG jako o kvalitní
informační zdroj, který by měl být uchováván do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Smlouva
umožní zpřístupňování stránek z archivu NK ČR prostřednictvím internetu; obsah webu AMG bude několikrát ročně
archivován a zůstane uchován i pokud by byla v budoucnu činnost stránek ukončena. Záznam o stránkách se stane
součástí katalogu Národní knihovny a bude zařazen do České národní bibliografie.
V roce 2008 AMG znovu uzavřela také smlouvu Academic Select EDU s firmou Computer Help, opravňující
muzea a galerie v ČR prostřednictvím AMG nakupovat zvýhodněné licence MS Office za výrazně nižší ceny. Smlouva
je prodlužována každé tři roky.

Věstník Asociace muzeí a galerií ČR
Redakční rada Věstníku AMG pracovala ve složení: předsedkyně redakční rady PhDr. Jana Hutníková; Ing.
Milena Burdychová, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Hana Dvořáková, Mgr. Dagmar Fialová, Mgr. Hana Gancarzová, Mgr.
David Hroch, PhDr. Petr Velemínský a RNDr. Jiří Žalman. Redaktorkou Věstníku byla do dubna 2008 Jana Řezáčová,
BBus (Hons), DiS., která byla vystřídána Bc. Malvínou Malovickou; v roce 2008 dostal Věstník AMG novou grafickou
podobu, kterou zpracoval výtvarník Martin Pálka.
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náklad

detaily

termín

počet stran

Věstník 1/2008

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (růžová)

únor

44 s.

Věstník 2/2008

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (modrá)

duben

44 s.

Věstník 3/2008

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (žlutá)

červen

44 s.

Věstník 4/2008

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (zelená)

srpen

44 s.

Věstník 5/2008

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (červená)

říjen

44 s.

Věstník 6/2008
+ rejstřík 2007

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (zelená)

prosinec

44 s.

4. Legislativní aktivity v roce 2008
Počátek roku 2008 se nesl ve znamení pokračujících jednání v záležitosti novely zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči s důrazem na záležitosti archeologické památkové péče a zejména archeologických výzkumů. Konečná podoba připomínek AMG k této problematice byla v lednu zaslána na odbor hmotného kulturního
dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR (OMG). Pověřený zástupce AMG PhDr. František Frýda se zúčastnil
jednání, která k dané tématice na OMG proběhla. Současně vznikla při Ministerstvu kultury ČR iniciativní skupina,
jejímž úkolem je připravit zcela nový zákon o památkové péči, který by měl po rozsáhlé diskusi a přípravě vstoupit
v platnost v nejbližších letech. AMG rozhodla, aby její zájmy v této skupině zastupoval Mgr. Horymír Kubíček, který
byl do skupiny vyslán též Českým výborem ICOM.
Od června roku 2008 se nejdůležitějším legislativním tématem pro AMG stala novela zákona č. 304/2008 Sb.,
která upravuje znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Na základě zasvěcených připomínek PhDr. Františka Frýdy
k oněm částem novely, které se týkají oceňování a následné inventarizace sbírek muzejní povahy, byla vypracována
konečná podoba návrhů AMG k této novele a odeslána na OMG a na ministerstvo financí ČR, které bylo předkladatelem novely. Komentář AMG byl zároveň poskytnut některým poslancům a senátorům s cílem seznámit je s problémy, které novela v oblasti muzejnictví přináší. Dne 17. prosince 2008 proběhlo na OMG jednání mezi zástupci AMG
a OMG, na němž obě strany tlumočily své názory na danou problematiku. Následně pak AMG obdržela k připomínkování návrh prováděcí vyhlášky k této novele, který však neřeší konkrétní postup při oceňování sbírek muzejní
povahy ani inventarizaci. Orgány AMG dospěly v této záležitosti k rozhodnutí oslovit zřizovatele muzeí na všech stupních a konzultovat s nimi nároky na finanční prostředky a personální kapacity, které budou z aplikace novely zákona
o účetnictví vyplývat. Projednána a předběžně schválena byla rovněž možnost přípravy a snaha o prosazení vlastního
návrhu novely, která by její současnou podobu upravila do podoby přijatelné pro muzejní oblast.
Exekutiva AMG připomínkovala také návrh novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, který vhodně řeší problematiku prohlášení předmětů muzejní povahy za archiválie, nezabývá se však dalšími rozpornými
body, zejména dvojím režimem zacházení s archiváliemi. Konečná verze připomínek byla odeslána na OMG a rovněž
na Archivní správu ministerstva vnitra ČR. Novela se rovněž stala jedním z bodů jednání na OMG MK ČR 17. prosince
2008.
Orgány AMG se v průběhu roku seznámily se zněním novely zákona č. 32/2008 Sb., o ochraně utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilosti, a dalších doplňujících předpisů a s jeho případnými dopady do muzejní sféry.
Vedení OMG bylo v této souvislosti požádáno o upřesňující informaci, zda a jaké důsledky bude tato novela mít pro
konkrétní činnost muzeí. Vysvětlující komentář k novele vyhlášky č. 23/2008 sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, poskytl Senátu AMG na jeho zasedání 10. prosince 2008 Ing. Pavel Jirásek z firmy Cultureplus s. r. o.
Vedení AMG reagovalo rovněž na předložený návrh Kulturní politiky vlády ČR na léta 2009–2014 a navrhlo
doplnit jej v oblasti muzejnictví o realizaci systému akreditace muzeí a o podporu jejich edukativní činnosti.

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 2008
V roce 2008 probíhaly 2 kurzy Školy muzejní propedeutiky (ŠMP). Končil nástavbový kurz „Muzejní výstavnictví,“ zahájený v říjnu 2007 (školní rok 2007/2008) a určený především pro frekventanty základního kurzu. Z přihlášených 40 posluchačů jej dokončilo a osvědčení získalo 20 posluchačů. Zkušební komise konstatovala, že úroveň
závěrečných prací, které posluchači předkládali, leckdy neodpovídala svou kvalitou nástavbovému kurzu (tj. nebyla vyšší než závěrečné práce základního kurzu). Do dalšího ročníku nástavbového kurzu „Muzejního výstavnictví“
(2008/2009) se nepřihlásil takový počet frekventantů základního kurzu, aby byla jeho realizace rentabilní, a proto na
návrh lektorské skupiny rozhodla exekutiva AMG tento nástavbový kurz pozastavit. Nicméně do základního kurzu,
který ve školním r. 2007/2008 probíhal z kapacitních důvodů „jenom“ v jedné třídě a který absolvovalo z 42 přihlášených posluchačů 28, se pro školní r. 2008/2009 přihlásilo tolik zájemců, že bylo rozhodnuto realizovat kurz opět ve
dvou paralelních třídách. Od října 2008 tedy navštěvuje základní kurz ŠMP 75 posluchačů. Jejich složení je obdobné – od zaměstnanců muzeí národních po zaměstnance malých městských muzeí i provozovatele privátních muzeí.
Všichni zájemci o přijetí do školy nebyli uspokojeni, což samo o sobě dokládá, že tato aktivita AMG je pozitivním
přínosem pro rozvoj muzejnictví ČR. Tento závěr podporuje i výsledek ankety, kterou frekventanti po ukončení kurzu
vyplňují, a která většinově vyplývá ve prospěch pozitivního hodnocení školy.
Školu vedl nadále PhDr. František Šebek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, 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.
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V průběhu r. 2008 se na úrovni lektorské skupiny
a exekutivy AMG diskutovalo o možnostech a účelnosti vydání „příručky“ muzejní práce (učebního textu Školy muzejní
propedeutiky). Přes převládající názor lektorské skupiny
o prioritní potřebnosti textu o metodice muzejního výstavnictví, vyjádřili členové lektorské skupiny na základě jednoznačného zadání exekutivy AMG ochotu připravit do konce
r. 2009 všeobecnou příručku muzejní práce (tj. učební text
základního kursu Školy muzejní propedeutiky). Její vydání
bude následně záviset na finančních možnostech AMG.
Ve dnech 18. a 19. června 2008 se uskutečnila exkurze nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky, které
se zúčastnilo 16 frekventantů kurzu. Průvodci studentům
po vybraných muzeích byli PhDr. František Šebek, Mgr.
Pavel Holman a Anna Komárková, DiS. Cílem exkurze bylo
zhlédnout výstavy a expozice muzeí (Regionální muzeum
v Chrudimi, Národní zemědělské muzeum – Muzeum českého venkova na Kačině, Muzeum Kouřimska v Kouřimi,
Východočeské muzeum v Pardubicích, Muzeum východních
Čech v Hradci Králové, Regionální muzeum a galerie v Jičíně,
Muzeum Mladoboleslavska) a při společném dialogu vyhodnotit jejich úroveň v souladu se získanými vědomostmi z kursů ŠMP.
Ve dnech 11.–12. listopadu 2008 se v Brně uskutečnilo již páté celorepublikového kolokvium na aktuální
téma českého muzejnictví, tentokráte zaměřené na téma
„Muzeum a vzdělávací systém v ČR“. Kolokvium bylo velice úspěšné a zúčastnilo se jej takřka 250 zaměstnanců
muzeí, krajských úřadů, výzkumných ústavů, národních
vzdělávacích institutů, ministerstva školství, škol a dalších zařízení, které dohromady spojuje jedna věc: zájem
o mnohem větší a také systémové řešení propojení vzdělávacích aktivit škol a paměťových institucí typu galerie/
muzeum. Setkání v Sále Břetislava Bakaly iniciovala AMG
a její Komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností.
Kolokvium bylo od počátku koncipováno nikoliv jen jako
výměna zkušeností z práce jednotlivých muzeí a galerií na
vzdělávacích programech, ale zejména jako prostor pro
nabídku možností systematičtější dlouhodobé spolupráce muzeí a škol, včetně informací o kurikulární reformě.
Závěrečné memorandum účastníků pak konstatovalo, že muzea a galerie mají zájem na systémovém řešení problematiky spolupráce muzeum – škola a vyzývají AMG k přípravě projektu v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, který tuto problematiku bude řešit. Na kolokviu došlo k prvnímu většímu kontaktu mezi
muzei, MŠMT a jeho odbornými pracovišti a společné diskusi nad budoucí kooperací. S informací o AMG a proběhlém kolokviu vystoupila Anna Komárková, DiS. na semináři, pořádaném MŠMT k internacionalizaci školní výuky dějepisu v kontextu Rámcových vzdělávacích programů RVP ZV, RVP G a RVP SŠ, ve dnech 24.–25. listopadu 2008 v Telči
s názvem „Historie a škola – Člověk, společnost a dějiny“. Z tohoto semináře bude zpracován záznam a výstupy pro
učitele v ČR.

6. Odborné a informační činnosti v roce 2008
Oborové databáze
AMG pokračovala i v roce 2008 s tvorbou oborových databází. Obsah základní databáze, tzn. údaje o expoziční a výstavní činnosti muzeí a galerií, jejich přístupnosti veřejnosti a poskytovaných službách byl aktualizován pravidelně v průběhu celého roku 2008, přičemž od konce roku 2007 je v provozu nová centrální databáze v prostředí
internetu – Adresář muzeí a galerií ČR, ve kterém jsou aktualizována přímo data o jednotlivých muzeích a galeriích
prostřednictvím on-line formuláře.
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Muzea a galerie byla také jako každoročně vyzvána k poskytnutí údajů do databáze kulturních událostí. Výstup
z této databáze je pravidelně v dvouměsíčních intervalech publikován jako příloha „Kalendárium kulturních událostí“
ve Věstníku AMG.

Ediční činnost
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Výroční zpráva VI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2007, ISBN 978-80-86611-23-5,
náklad 1000 ks, cena: 70 Kč;
Pražská muzejní noc 2008, ISBN 80-86611-24-2, náklad 40 000 ks, zdarma;
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2007, ISBN 978-80-86611-25-9, náklad 400 ks, cena: 20 Kč;
Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech. Sborník příspěvků ze semináře – Národní archiv, 21. listopadu
2006, ISBN 978-80-86611-26-6, náklad 1 000 ks, zdarma;
Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2009–2010, ISBN 978-80-86611-27-3, náklad 1 000 ks,
cena: 100 Kč;
Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského,
ISBN 978-80-86611-28-0, náklad 600 ks, 85 Kč.

7. Vnitřní chod AMG v roce 2008
AMG zaměstnávala v roce 2008 dva zaměstnance na plný pracovní úvazek a jednoho na poloviční úvazek.
Funkci výkonné ředitelky AMG vykonávala po celý rok 2008 Anna Komárková, DiS. Na pozici redaktorky a zároveň
tajemnice soutěže Gloria musaealis působila do 30. dubna 2008 Jana Řezáčová, BBus (Hons), DiS., která byla na
základě výběrového řízení na tuto pozici vystřídána Bc. Malvínou Malovickou. Na poloviční úvazek nastoupila na
sekretariát AMG od května 2008 Jana Cucová, DiS., která spravuje webové prezentace AMG a agendu spojenou
s oborovými a odbornými komisemi AMG. Na základě smlouvy o vedení účetnictví pracovala v roce 2008 na sekretariátu AMG profesionální účetní firma Libka Safr Production s. r. o., zastoupená účetními Libuší Šafránkovou a Petrou
Sapožnikovovou. Správu počítačové sítě a IT služby zajišťoval na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb
Martin Čarek z firmy Artfix.

8. Vnější vztahy AMG v roce 2008
V oblasti vnějších vztahů věnovala v uplynulém období AMG velkou pozornost přípravě v pořadí již třetí mezinárodní muzeologické konference Muzeum a změna/The Museum and Change, naplánované u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na únor následujícího roku. Úzce při tom spolupracovala s Ministerstvem
kultury ČR a Českým výborem ICOM. S tímto svým tradičním partnerem se AMG opět sešla na společném zasedání
exekutivy s předsednictvem ČV ICOM, zúčastnila se jeho valného shromáždění dne 27. února 2008 v Brně a průběžně spolupracovala na dalších aktivitách, jakými byly konference konzervátorů a restaurátorů s mezinárodní účastí
v Příbrami ve dnech 9.–11. září 2008, 13. ročník Veletrhu muzeí v Třebíči 20.–21. května 2008 i 17. setkání pracovníků
českých, bavorských, saských a tentokrát i rakouských a slovenských muzeí, které se konalo ve dnech 7.–9. října 2008
v Chebu, a v neposlední řadě také, opět spolu s Ministerstvem kultury ČR, při Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.
Rada galerií ČR dále v první polovině roku řešila otázku dalších forem své existence, z nichž za jednu z variant
promýšlela i sloučení s AMG se zachováním určité autonomie. V této věci proběhlo iniciativní jednání předsedkyně
AMG s předsedou RG ČR, které po vyjasnění stanovisek a možností takového kroku přispělo k rozhodnutí RG ČR
zachovat samostatnost této profesní organizace. Exekutiva AMG měla i nadále svého zástupce na jednání Senátu
i Komory ředitelů RG ČR.
O nový prvek ve vnějších vztazích AMG se rozšířila spolupráce s Asociací krajů ČR, jejíž Rada přijala partnerství
s AMG k pořádání Festivalu muzejních nocí a jeho Národního zahájení, v roce 2008 poprvé uskutečněného v sídle
Regionálního muzea v Mikulově na tamním zámku. AMG při tom komunikovala s Komisí pro kulturu a památkovou
péči AK ČR i s vedením Jihomoravského kraje.
Při řešení některých legislativních otázek, mj. novely zákona o účetnictví, pokračovaly již v minulém období
obnovené kontakty s Unií zaměstnavatelských svazů, AMG byla i přizvána do delegace UZS na jednání tripartity v kultuře, k jejímu plnohodnotnému členství však z pohledu AMG situace ještě nedozrála.
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Nová spolupráce se rozvinula s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) především na úpravě pravidelného statistického šetření V-Kult 14-01, projednávány byly ale i možnosti spolupráce NIPOS
na připravovaném pasportu muzeí a při komparaci oborových databází obou subjektů.
V rámci přípravy pravidelného celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví, tentokrát na
téma „Muzeum a vzdělávací systém v ČR“, které se uskutečnilo ve dnech 11.–12. listopadu 2008 v Brně, byla navázána spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým Praha, která kromě vystoupení jeho odborných pracovníků
na kolokviu slibuje větší provázání oborů vzdělávání a muzejnictví vytvořením standardů pro vzdělávací programy
v muzeích a galeriích i jejich podporu z programů MŠMT nebo EU fondů – Vzdělávání pro konkurenceschopnost s případným využitím i pro Školu muzejní propedeutiky.
Také v uplynulém období se AMG aktivně účastnila činnosti Českého komitétu Modrý štít, v němž zasedá
společně s dalšími sdruženími v oblasti paměťových institucí (muzeí a galerií, knihoven, archivů a památkové péče).
Výsledkem působení AMG v rámci Českého komitétu Modrý štít byl podíl na uspořádání pracovního semináře
„2. Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví“ dne 15. října 2008 v Národním archivu v Praze.
V oblasti zahraničních vztahů pokračovaly již tradiční kontakty AMG s partnerskou organizací Zväz múzeí na
Slovensku. Naproti tomu se nezdařilo uskutečnit plánované setkání představitelů profesních organizací v oboru
muzejnictví České republiky, Maďarska a Polska i prohloubit kontakty s Rakouským svazem muzeí navázané v předešlém období. Ani výroční konference evropské mezinárodní organizace muzejních asociací NEMO (Network of
European Museum Organisations), která se konala na podzim roku 2008 ve slovinské Lublani se AMG jako její řádný
člen svým zástupcem neúčastnila a její kontakty zůstaly omezeny na korespondenční styk.

Faktografická část
A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2008
AMG je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. AMG má
ve svých stanovách kodifikovány tři druhy členství, a to členství řádné (pro sbírkotvorné instituce a jiné právnické
osoby působící v oblasti muzejnictví), členství individuální a čestné (pro fyzické osoby, které byly nebo jsou činné
v muzejnictví nebo v příbuzných oborech na území ČR).
Na počátku roku 2008 měla AMG 57 individuálních, 6 čestných a 261 řádných členů. V průběhu roku 2008
Senát AMG přijal na základě přihlášek 4 řádné členy a 5 individuálních členů; 1 řádný a 2 individuální členové
v průběhu roku z AMG vystoupili. K 31. prosinci 2008 bylo registrováno 60 individuálních, 6 čestných a 264 řádných
členů.

12

Druh zřizovatele

Celkem muzea v ČR

Členská muzea AMG

tj. v %

Ministerstvo kultury ČR

18

18

100,00 %

Kraj

96

80

83,33 %

Město nebo obec

260

108

41,54 %

Jiné ministerstvo

6

5

83,33 %

Památkový ústav

8

2

25,00 %

Podnikatelský subjekt

46

14

30,43 %

Nevládní nezisková organizace

62

17

27,42 %

Soukromá osoba

43

6

13,95 %

Církev či náboženská společnost

10

5

50,00 %

Vysoká škola

9

5

55,56 %

Jiný zřizovatel

13

4

30,77 %

Celkem

571

264

46,23 %

B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG v roce 2008
Exekutiva AMG
Předsedkyně AMG: PhDr. Eva Dittertová, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o., Muzeum Cheb
I. místopředseda AMG: PhDr. Michal Lukeš, Národní
muzeum
II. místopředseda AMG: Ing. Vlastimil Vykydal, Technické
muzeum v Brně
Členové exekutivy: PhDr. Luděk Beneš (Muzeum
Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi), PhDr. Pavel Ciprian
(Muzeum města Brna), PhDr. Jana Hutníková (Muzeum
Českého lesa v Tachově), plk. Mgr. Aleš Knížek (Vojenský
historický ústav Praha)
Členové exekutivy s hlasem poradním: Ing. Milena
Burdychová (Regionální muzeum v Chrudimi, předsedkyně revizní komise AMG), Anna Komárková, DiS. (výkonná
ředitelka AMG)
Zasedání v roce 2008:
Exekutiva se za rok 2008 sešla celkem čtrnáctkrát:
14. ledna, 14. února, 19. února, 11. března, 10. dubna,
29. dubna, 5. června, 3. července, 26.–27. srpna, 24. září,
30. září, 5. listopadu, 1. prosince a 10. prosince.

Pro potřeby přímého kontaktu má exekutiva AMG
mezi své členy rozděleny jednotlivé Krajské sekce AMG
a sféry kompetencí v rámci AMG.
PhDr. Luděk Beneš – Liberecká a Středočeská krajská sekce; legislativní činnost a soutěž Gloria musaealis
PhDr. Pavel Ciprian – Jihomoravská a Zlínská krajská sekce; zahraniční vztahy
PhDr. Eva Dittertová – Jihočeská a Karlovarská krajská
sekce; koncepční činnost a vnitřní chod AMG
PhDr. Jana Hutníková – Plzeňská a Ústecká krajská sekce;
Věstník AMG, ediční činnost, malá muzea
plk. Mgr. Aleš Knížek – Královéhradecká a Pardubická
krajská sekce a Krajská sekce Vysočina; vnější vztahy
AMG
PhDr. Michal Lukeš – Krajská sekce hlavního města Prahy;
koncepční činnost a vnitřní chod AMG, vnější vztahy
AMG
Ing. Vlastimil Vykydal – Olomoucká a Moravskoslezská
krajská sekce; muzeologie a vzdělávání, ekonomika AMG

Celková přítomnost
na zasedání exekutivy AMG
v roce 2008

Exekutiva AMG

Počet zasedání v roce 2008

Účast v %

Eva Dittertová

14

14

100,00%

Michal Lukeš

9

14

64,29%

Vlastimil Vykydal

11

14

78,57%

Pavel Ciprian

11

14

78,57%

Luděk Beneš

14

14

100,00%

Jana Hutníková

11

14

78,57%

Aleš Knížek

6

14

42,86%

Milena Burdychová

11

14

78,57%

Senát AMG
Členové senátu: Dle stanov AMG jsou členy senátu s hlasem rozhodovacím členové exekutivy AMG, předsedové
krajských sekcí a komisí a představitelé institucí zařazených do 1. kategorie členských příspěvků dle § 10 odst. 7
Stanov AMG. Členy senátu s hlasem poradním jsou předsedové oborových a regionálních kolegií, členové revizní
komise a výkonný ředitel AMG.
Zasedání v roce 2008:
Senát zasedal v průběhu roku 2008 celkem čtyřikrát, ve dnech 19. února, 29. dubna, 30. září a 10. prosince.
Členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím
Exekutiva AMG

předsedkyně AMG

Eva Dittertová

Celková přítomnost
na zasedání Senátu AMG
v roce 2008

Počet zasedání v roce 2008

Účast v %

4

4

100,00%

I. místopředseda

Michal Lukeš

3

4

75,00%

II. místopředseda

Vlastimil Vykydal

4

4

100,00%

členové

Luděk Beneš

4

4

100,00%

Pavel Ciprian

3

4

75,00%

Jana Hutníková

2

4

50,00%

Aleš Knížek

2

4

50,00%
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Krajské sekce AMG

Krajská sekce hlavního města Prahy
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum
hlavního města Prahy, datum poslední volby 9.1.2007.
Zasedání v roce 2008:
15.2.2008, Národní muzeum – na zasedání byly projednány tyto body: informace ze Senátu AMG, Pražská
muzejní noc 2008, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, aktuální problematika pražských muzeí, otázka společné propagace.

Středočeská krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Jan Vinduška, Polabské muzuem
v Poděbradech, datum poslední volby 29.11.2006
Zasedání v roce 2008:
Zasedání se v tomto roce neuskutečnilo.

Jihočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Pavel Šafr, Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, datum poslední volby 8.2.2007.
Zasedání v roce 2008:
31.3.2008, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
– zprávy a informace ze Senátu AMG věnované novinkám
v muzejní legislativě z 5.3.; účast předsedkyně AMG PhDr.
Evy Dittertové, projednání připomínek k Ročnímu výkazu
o muzeích a galeriích, diskuse; informace o celostátních
muzejních seminářích a sympoziích.
19.11.2008, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
– informace z jednání Senátu AMG z 30.9.; projednání
přijetí nových členů sekce. Muzejní legislativa – novela
zákona o účetnictví, památkový zákon, archivní zákon;
diskuse.
Další činnost orgánu AMG:
Muzejní studijní exkurze po muzeích a významných
památkových objektech Vysočiny.

Plzeňská krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské
muzeum ve Zbiroze, datum volby: 20.11.2006
Zasedání v roce 2008:
17.12.2008,
Muzeum
dr.
Bohuslava
Horáka
v Rokycanech – zprávy a informace ze senátu věnované
novinkám v muzejní legislativě.

Karlovarská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Lukáš Jurčík, Muzeum Aš, datum
poslední volby: 22.12.2006

Ústecká krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Milan Rosenkranc, Oblastní muzeum v Děčíně, p.o., datum volby 15.2.2007
Zasedání v roce 2008:
13.3.2008, Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. – informace z jednání Senátu, připomínky k Ročnímu výkazu
o muzeu V-Kult, příprava TV pořadu „Pozvánka k návštěvě muzea“.
16.12.2008, Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
– informace ze senátu AMG, projednání připomínek
k zákonu o účetnictví č. 304/2008 Sb.
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Liberecká krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Zdeněk Vitáček, Vlastivědné
muzeum a galerie Česká Lípa, datum poslední volby
15.2.2007

Královéhradecká krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Zdeněk Zahradník, Muzeum
východních Čech v Hradci Králové, datum volby:
15.11.2006
Zasedání v roce 2008:
Zasedání se v tomto roce neuskutečnilo.

Pardubická krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. František Šebek, Východočeské
muzeum v Pardubicích, datum volby: 18.12.2006
Zasedání v roce 2008:
17.2.2008, Východočeské muzeum v Pardubicích
– (účast 14 zástupců muzeí kraje) – informace ze zasedání Senátu AMG, informace o dění v jednotlivých muzeích; otázky změn v legislativě, týkajících se oboru – zákon
o účetnictví, připravovaná novela archivního zákona,
vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, nařízení vlády o utajovaných skutečnostech.
24.11.2008, Východočeské muzeum v Pardubicích
– (účast 11 zástupců muzeí kraje) – informace ze zasedání Senátu AMG, informace o dění v jednotlivých muzeích, otázky změn v legislativě, příprava nové koncepce
rozvoje muzejnictví kraje na léta 2009–2013.

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

Jihomoravská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Antonín Reček, Muzeum Brněnska,
datum poslední volby 5.12.2006
Zasedání v roce 2008:
15.12.2008, Moravské zemské muzeum – Etnografický
ústav – informace ze Senátu AMG, debata o připomínkách
k Ročnímu výkazu o muzeích a galeriích; muzejní legislativa – připomínky k zákonu o účetnictví č. 304/2008 Sb.
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb.; nabídka propagace muzeím Jihomoravského kraje k Festivalu muzejních nocí 2009
v kraji; informace o připravované konferenci Muzeum
a změna III.; informace z workshopu na téma „Velké problémy malých muzeí“; Regiontour 2009.

Olomoucká krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Miloslava Hošková, Vlastivědné
muzeum v Olomouci, datum poslední volby 15.6.2006
Zasedání v roce 2008:
13.3.2008, Vlastivědné muzeum v Olomouci – informace ze Senátu AMG, debata o připomínkách k Ročnímu
výkazu o muzeu a galerii (Kult (MK) 4-01), informace
o připravované konferenci Muzeum a změna III., debata
o Festivalu muzejních noc, téma archeologie v nově připravovaném zákoně, záměry pro udělování licencí atd.,
diskuze o pracovních a administrativních problémech,

např. přebírání archeologických materiálů z výzkumů
formou banánových krabic.

Zlínská krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Ivan Plánka, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, datum poslední volby 13.11.2006
Členové výboru: PhDr. Ivo Frolec (Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti) – I. místopředseda, Ing. Jiří Stránský
(Muzeum Kroměřížska v Kroměříži) – II. místopředseda,
Mgr. Jiří Haas (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně),
datum poslední volby: 13.11.2006
Zasedání v roce 2008:
14.3.2008, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
– Festival muzejních nocí, projekty EU, projekty příhraniční spolupráce.
25.6.2008, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
p.o. – vydavatelská činnost, možnost vydávání jednotného přírodovědného časopisu (Zlín–Vsetín), projekty
– Norské fondy.
5.11.2008, Muzeum Kroměřížska, p. o. – problematika
financování, nové expozice, generální opravy.

Moravskoslezská krajská sekce
Předsedkyně sekce: RNDr. Jiřina Kábrtová, Ostravské
muzeum, datum poslední volby 1.12.2006
Členové výboru: Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum
v Bruntále), Zuzana Břízová (Muzeum Beskyd, FrýdekMístek), PhDr. Sylva Dvořáčková (Muzeum Novojičínska,
Nový Jičín), dr. Zbyšek Ondřeka (Muzeum Těšínska, Český
Těšín); datum poslední volby výboru: 1.12.2006
Zasedání v roce 2008:
11.3.2008, Ostravské muzeum – setkání s náměstkem
hejtmana Moravskoslezského kraje; kromě toho proběhla diskuze a připomínkování formuláře NIPOS V-Kult,
diskuze na téma výše vstupného v muzeích, návrh další spolupráce v rámci Muzeí Horního Slezska (Muzeum
v Raciborzu podá žádost o finance z prostředků EU na
rok 2010 – téma Sv. Florian v hornoslezských muzeích,
konference, katalog, výstava).
Setkávání členů výboru probíhalo v roce 2008 průběžně
podle potřeby, konzultovaly se aktuální muzejní problémy.

Členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím
Krajské sekce AMG

Celková přítomnost
na zasedání Senátu AMG
v roce 2008

Počet zasedání v roce 2008

Účast v %

- hl. města Prahy

Zuzana Strnadová

2

4

50,00%

- jihočeská

Pavel Šafr

3

4

75,00%

- jihomoravská

Antonín Reček

3

4

75,00%

- karlovarská

Lukáš Jurčík

0

4

0,00%

- královéhradecká

Zdeněk Zahradník

1

4

25,00%

- liberecká

Zdeněk Vitáček

2

4

50,00%

- moravskoslezská

Jiřina Kábrtová

3

4

75,00%

- pardubická

František Šebek

2

4

50,00%

- plzeňská

Dagmar Viletová

3

4

75,00%

- olomoucká

Miloslava Hošková

2

4

50,00%

- středočeská

Jan Vinduška

2

4

50,00%

- ústecká

Milan Rosenkranc

2

4

50,00%

- Vysočina

Karel Malý

1

4

25,00%

- zlínská

Ivan Plánka

3

4

75,00%

Komise AMG

Komise archeologická
Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc., individuální
člen AMG; datum poslední volby předsedy: 23.5.2007
Členové výboru: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou), PhDr. Ondřej Chvojka (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích),
Mgr. Dana Menoušková (Slovácké muzeum, v Uherském
Hradišti), PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. (Moravské zemské muzeum), tajemnice výboru, doc. PhDr. Martin Oliva,
Ph.D. (Moravské zemské muzeum), PhDr. Pavel Šebesta
(Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o., Muzeum
Cheb), PhDr. Alena Humpolová (Moravské zemské muzeum, Brno), PhDr. Bedřich Štauber (Oblastní muzeum
v Lounech), PhDr. Markéta Tymonová (Slezské zemské

muzeum v Opavě) a PhDr. Jarmila Valentová (Regionální muzeum v Kolíně); datum poslední volby výboru:
23.5.2007
Počet členů komise: 44 institucí (78 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2008:
4.–6.6.2008, Krajské muzeum Karlovarského kraje,
p. o., Muzeum Cheb – „Současný stav přípravy archeologické části památkového zákona“.
Konferenční činnost orgánu AMG:
4.–6.6.2008, Krajské muzeum Karlovarského kraje,
p. o., Muzeum Cheb – „Současný stav přípravy archeologické části památkového zákona“. Informace o stavu
přípravy věcného záměru památkového zákona a dalších
právních norem, zejména novely zákona o účetnictví.
Diskuse k připravovaným předpisům a jejich změnám.
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Komise botanická

Komise etnografů

Předseda komise: RNDr. Jiří Brabec, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o., Muzeum Cheb., datum poslední
volby: 29.5.2007
Členové výboru komise: RNDr. Karel Sutorý (Moravské
zemské muzeum); Mgr. Kamila Dvořáčková (Muzeum
Vysočiny Jihlava, p. o.); datum poslední volby výboru:
29.5.2007
Počet členů komise: 37 institucí (50 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2008:
17.6.2008, Liptovský Mikuláš – Žiar, chata Baraniec
– zvolení návrhové komise, informace předsedy komise
o jednání Senátů AMG a o hospodaření komise v roce
2008, informace o připravovaných akcích v roce 2008,
návrh rozpočtu a akcí na rok 2009, diskuse plánu činnosti
botanické komise AMG na období 2009–2011. Sondování zájmu a předběžné návrhy na jarní a podzimní setkání pro další roky. Diskuse o možnosti dalšího profesního vzdělávání členů botanické komise AMG. Dohoda
o uspořádání informačního semináře o zdrojích geografických dat a využití GIS v botanické muzejní praxi. Krátké
představení několika výstavních projektů.
Konferenční činnost orgánu AMG:
Seminář botaniků muzeí ČR a SR v Liptovském Mikuláši
16.–21. června 2008 – každoroční týdenní seminář sestávající z odborných exkurzí a přednášek tentokrát zaměřený na flóru a vegetaci Západních Tater.
Podzimní seminář – Brno 14.–15. října 2008
14. října 2008 – determinační seminář, Mgr. Petr Šmarda,
Ph.D.: Úzkolisté druhy rodu Festuca. Intenzivní kurz zaměřený tentokrát na problematiku domácích úzkolistých
taxonů rodu kostřava (Festuca). Přednášku a determinační praktikum vedl Mgr. Petr Šmarda. Po cca 2 hodinové
přednášce následovalo mikroskopické determinační
praktikum nad doneseným materiálem, které se protáhlo až do podvečerních hodin.
15. října 2008 – pracovní setkání, GIS a možnosti užití
v muzejní botanické praxi. Přednáška o možnostech, diskuse využití GIS. Možnosti propojení GIS a DEMUS. Se
členy botanické komise AMG diskutovali členové CITEM.
Další činnost orgánu AMG:
Internetová diskuse o propojení GIS a DEMUS a o dalším
směrování DEMUSu. Tato diskuse vyústila v ustanovení
pracovní skupiny, která se pokusí najít optimální skloubení požadavků muzejních botaniků a dalšího vývoje DEMUSu.

Předseda komise: Mgr. Jaroslav Dvořák, Muzeum Beskyd
Frýdek-Místek, datum poslední volby výboru: 4.3.2008
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Bechný (Západočeské muzeum v Plzni); PhDr. Jana Beránková (Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.); PhDr. Alena Kalinová
(Moravské zemské muzeum); Mgr. Jana Tichá (Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm); datum
poslední volby výboru: 30.10.2007
Počet členů komise: 44 institucí (74 zástupců), 4 individuální členové
Zasedání v roce 2008:
10.–11.6.2008, Muzeum Těšínska/Chotěbuz – seminář
– Dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti
(metody, zkoumané jevy, terénní výzkumné projekty
atd.), Počítačové zpracování sbírek (zkušenosti s evidencí
a digitalizací sbírek), Katalogy sbírek na internetu, Sdílené národní autority (spolupráce Etnografické komise
AMG na projektu „Sdílené národní autority“ společnosti
CITeM z Moravského zemského muzea v Brně), Informace a zprávy z jednání Výboru Etnografické komise AMG,
Senát AMG, představení nových členů EK atd., Jednací
řád Etnografické komise, Pojmosloví etnografických sbírek (ukázky dokončeného Pojmosloví ševcovského inventáře; zadání Pojmosloví na rok 2008 – Pojmosloví dřevozpracujících řemesel, Nářadí na kleštění zvěře; dokončení
Pojmosloví z předcházejících let – úkol v roce 2009),
Etnografické výstavy, konference a semináře v muzeích
v roce 2008.
5.11.2008, Moravské zemské muzeum v Brně, Etnografický ústav – Dokumentace tradiční lidové kultury
v současnosti (metody, zkoumané jevy, terénní výzkumné projekty atd. – příspěvky hostů z Akademie věd ČR,
Pojmosloví etnografických sbírek, Počítačové zpracování
sbírek, Etnografické výstavy, expozice, konference a semináře v muzeích, informace a zprávy (Jednací řád Etnografické komise AMG, Senát AMG, představení nových
členů EK atd.).
Ediční činnost orgánu AMG:
Sborník z konference Textil v muzeu. Technické muzeum
v Brně, Brno 2008.
Sborník z konference František Pospíšil – zapomenutá
osobnost české etnografie. MZM v Brně, Brno 2008.
Konferenční činnost orgánu AMG:
22.–23.10.2008, Moravské zemské muzeum – František
Pospíšil – zapomenutá osobnost české etnografie; spolupráce při pořádání konference, která byla organizována
Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea
v Brně. V roce 2008 uplynulo 50 let od smrti Františka
Pospíšila (1885–1958), kurátora a přednosty Etnografického oddělení Moravského zemského muzea. Jeho aktivity na poli výzkumu lid. tance, jeho dokumentace pomocí filmu, studia a muzejní dokumentace menšin (mor.
Charváti, německý jazykový ostrůvek na Vyškovsku) jsou
dodnes širší odborné veřejnosti neznámy. Konference si
kladla za úkol představit F. Pospíšila jako osobnost (H.
Dvořáková, EÚMZM), filmového dokumentaristu (J. Pavlíková, NFA), etnochoreologa (M. Pavlicová, EÚ FFMU),

Komise dějin umění
Předseda komise: PhDr. Jan Mohr, Severočeské muzeum
v Liberci
Členové výboru komise: Mgr. Barbora Svojanovská (Muzeum hlavního města Prahy); PhDr. Radim Vondráček
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Počet členů komise: 33 institucí (37 zástupců), 1 individuální člen
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fotografa (H. Beránková, EÚMZM), etnologa (L. Klápšťová, NM), muzeologa (H. Dvořáková), tvůrce fonograf.
záznamů (G. Lechleitner, Phonoarchiv Vídeň), pedagoga
(L. Maloň, Muzeum J.A.K. Přerov), Pospíšil a výzkum habánské keramiky (A. Kalinová, EÚ MZM), Pospíšil a sbírka
zvykosloví (E. Večerková, EÚ MZM). Spolupořadatelem:
Národní filmový archiv Praha; Doprovodné aktivity: sborník, výstava, filmová projekce.
11.–12.6.2008, Technické muzeum v Brně – odborný
seminář Textil v muzeu; spolupráce při pořádání odborného semináře; již čtvrtý ročník semináře ukázal velký zájem ze strany odborné muzejní veřejnosti o tuto
problematiku; zúčastnilo se jej více než 100 odborníků
z řad muzejních institucí, vědeckovýzkumných pracovišť,
soukromých restaurátorů a konzervátorů a studentů VŠ.
Na konci roku 2008 vyšel sborník přednášek ze semináře
v počtu 200 kusů.
Další činnost orgánu AMG:
Odborné exkurze: 11.6.2008 exkurze členů Etnografické
komise AMG (etnografická expozice v Jablunkově, Kotulova dřevěnka v Havířově, Muzeum o Muzeu – výstava
v Karviné o Muzeu Těšínska, Archeopark v Chotěbuzi);
5. 11. 2008 exkurze členů Etnografické komise AMG na
výstavy a expozice MZM (Palác šlechtičen – výstava „Po
stopách Eskymo Welzla“, Dietrichsteinský palác – výstava
„Léta zkázy a naděje“, expozice „Velká Morava“, „Morava
ve středověku aj.“).

Komise geologů
Předsedkyně komise: RNDr. Petra Burdová, Národní muzeum, datum poslední volby 28.5.2008
Členové výboru komise: RNDr. Stanislav Houzar (Moravské zemské muzeum), datum poslední volby 28.5.2008
Počet členů komise: 18 institucí (34 zástupců)
Zasedání v roce 2008:
28.5.2008, Konopáč u Heřmanova Městce – hlavní náplní jednání byla zpráva o činnosti geologické komise AMG
a novinkách z činnosti celé AMG, kterou přednesla předsedkyně této komise Mgr. Petra Burdová. Diskuse probíhala na téma legislativa, pracovní podmínky, evidence
sbírek, vyhlašované soutěže a jejich výsledky.
Ediční činnost orgánu AMG:
Jiří Šura: Exkurzní průvodce. Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky Konopáč 2008, pořádaný Východočeským muzeem v Pardubicích ve dnech 26.–30.
května 2008. Vydalo Východočeské muzeum v Pardubicích 2008, 28 s. (vč. příloh).
Daniel Smutek: Podkladové materiály pro vybrané lokality, Vydaly Vodní zdroje Chrudim, spol. s. r. o. 2008, 15 s.
Konferenční činnost orgánu AMG:
26.–30.5.2008, Konopáč u Heřmanova Městce – velmi
pečlivě a fundovaně připravený seminář splňoval vysoké
nároky na přednáškovou část, která připravila účastníky
semináře na terénní – exkurzní část. V rámci exkurzí navštíveno cca 26 lokalit, některé jsou nedávno opuštěnými
dobývkami, některé jsou z valné části již ve stadiu téměř
zaniklých lokalit a některé jsou klasickými lokalitami.
Zhodnocení aktuální situace na místě přispívá k dalšímu

projektování záchranných programů některých tradičních lokalit. Mimořádně působivá byla i návštěva Východočeského muzea v Pardubicích a firemní sbírky Vodních
zdrojů v Chrudimi. Při závěrečném hodnocení bylo konstatováno, že organizátoři se zhostili svého úkolu více než
výborně, s obětavostí a plným nasazením.
Další činnost orgánu AMG:
Několikadenní seminář, pořádaný jednou do roka skýtá nejlepší možnost přednášek i oponentury vybraných
koncepčních problémů, uvedení všech novinek (vzdělávání a školení) do povědomí odborníků, sdružených
v rámci komise, seznámení s výzkumnými projekty a jejich
výsledky (což vede k mezimuzejní spolupráci) a rovněž
tak výměna výstav, která již několik let dobře funguje.

Komise knihovníků AMG
Předsedkyně komise: PhDr. Jarmila Okrouhlíková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, datum poslední volby
17.10.2007
Členové výboru komise: PhDr. Ila Šedo (Západočeské
muzeum v Plzni, místopředseda komise a zástupce Plzeňského kraje), PhDr. Květa Hartmanová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, tajemnice), PhDr. Štěpánka
Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka, zástupce
Jihočeského kraje), Jana Fridrichová (Muzeum Česká
Lípa, zástupce Libereckého kraje), Mgr. Jana Habustová
(Vlastivědné muzeum v Olomouci, zástupce Olomouckého kraje), Vladimír Jarý (Muzeum Rychnov nad Kněžnou, zástupce Královéhradeckého kraje), PhDr. Božena
Kabelíková (Muzeum Vysočiny v Třebíči, zástupce kraje
Vysočina), Zuzana Kafková (Technické muzeum v Brně,
zástupce Jihomoravského kraje), Zdeňka Maňasová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, zástupce pro Zlínský
kraj), Irena Michaláková (KMKK, Muzeum Cheb, zástupce Karlovarského kraje), PhDr. Jana Michlová (Regionální
muzeum Teplice, zástupce Ústeckého kraje), Iva Nývltová
(Muzeum východních Čech, zástupce Královéhradeckého kraje), Mgr. Alena Petruželková (Památník národního
písemnictví, zástupce kraje Hlavního města Prahy), Mgr.
Věra Slavíková (Středočeské muzeum v Roztokách, zástupce Středočeského kraje), Mgr. Helena Stejskalová (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, zástupce Jihočeského kraje), PhDr. Martin Sekera (Národní muzeum,
zástupce Prahy), Mgr. Renata Tetřevová (Východočeské
muzeum v Pardubicích, zástupce Pardubického kraje),
Mgr. Zuzana Tichá (Slezské zemské muzeum v Opavě,
zástupce Moravskoslezského kraje), PhDr. Helga Turková
(Národní muzeum, zástupce Prahy); datum poslední volby výboru 17.10.2007
Počet členů komise: 47 institucí (78 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2008:
28.4.2008, Praha, Uměleckoprůmyslové museum – příprava semináře v Plzni
23.6.2008, Praha, Uměleckoprůmyslové museum – příprava semináře a valné hromady KK AMG
9.9.2008, Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni – valná
hromada komise knihovníků, přednesena zpráva o činnosti VV KK AMG.
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24.11.1008, Praha, Uměleckoprůmyslové museum
– hodnocení semináře 2008, plán činnosti, příprava semináře 2008 v Pardubicích 2009.
Ediční činnost orgánu AMG:
Všechny příspěvky a prezentace, které na semináři zazněly, včetně zprávy o činnosti výkonného výboru pro valnou
hromadu a hromadné fotografie účastníků, jsou uveřejněny na webových stránkách knihovny UPM–http://
www.knihovna.upm.cz v rubrice Muzejním knihovnám.
Konferenční činnost orgánu AMG:
9.–11.9.2008 Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni – semináře se zúčastnilo 120 knihovníků. Odborný program
byl rozdělen do několika bloků. První odpoledne odborného programu bylo věnováno spolupráci mezi muzejními knihovnami a spolupráci muzejních a galerijních
knihoven s jinými typy knihoven. Druhý den dopoledne
zazněly příspěvky věnované problematice knihovních
sbírek zapsaných do CES. Odpolední program vyplnil
blok příspěvků týkajících se digitalizace, který zakončilo
již pravidelné „policejní okénko". Poslední dopoledne
proběhl workshop zaměřený na restaurování knižních
sbírek. Přednesené příspěvky bývají zaměřeny na aktuální problémy muzejních knihoven i knihovnictví nebo
muzejnictví vůbec, a proto se těší stále zvyšujícímu se
zájmu nejen muzejních knihovníků, ale i knihovníků
i z jiných typů knihoven. Bohužel účast musí být limitována velikostí sálu, který je k dispozici.
Další činnost orgánu AMG:
Stálá spolupráce se Svazem knihovníků a informačních
pracovníků, vzájemná informovanost a účast na různých
akcích, seminářích atd.
Muzejní knihovny při slavnostním večeru po valné hromadě 2009 v Plzni věnovaly základní kámen pro stavbu
nové Národní knihovny. (základní kámen je vystaven spolu s ostatními kameny v chodbě Klementina – v Národní
knihovně ČR).
Oddělení Souborného katalogu NK ČR uspořádalo speciální týdenní školení katalogizace podle pravidel AACR pro
muzejní knihovníky (8.–12.12.2008 v Národním památníku písemnictví v Praze).
Společný projekt některých muzejních, galerijních (UPM,
NG, MG, MUO, NTM, ZČM, GVU Ostrava) a jiných specializovaných knihoven na budování Jednotné oborové
brány ART.
Muzejní knihovny stále častěji využívají možnosti podpory různých knihovnických projektů v programu VISK,
které nabízí MK ČR.

Komise konzervátorů-restaurátorů
Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek, Technické muzeum
v Brně, datum poslední volby 11.9.2008
Členové výboru komise: Ing. Jana Kadeřábková (Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
– místopředsedkyně); Mgr. Ivan Berger (Technické muzeum v Brně – tajemník); Bc. Dana Modráčková (Regionální
muzeum v Chrudimi); Mgr. Estelle Ottenwelter; členové
Revizní komise – Ing. Jan Josef (předseda), Alena Komendová a Aranka Součková Daňková, datum poslední volby
11.9.2008
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Počet členů komise: 71 institucí (209 zástupců), 18 individuálních členů
Zasedání v roce 2008:
V roce 2008 byla založena nová pracovní skupina Textil. Důležitou událostí v životě Komise KR byly i volby do
Výboru a Revizní komise, které proběhly v rámci Konference konzervátorů-restaurátorů, Příbram 2008. Důležitým počinem je zahájení jednání o vstupu Komise KR do
Evropské konfederace organizací konzervátorů-restaurátorů (E.C.C.O.). Činnost krajských sekcí Komise KR se
velmi často odvíjela od pracovní vytíženosti jednotlivých
krajských zástupců i dalších členů. Obecně lze říci, že se
většina krajských sekcí alespoň jednou sešla a na těchto
setkáních byly diskutovány aktuální pracovní problémy
a členové byly školeni v bezpečnosti práce. Nejagilnější
jsou v této činnosti krajští zástupci ve Zlínském, Středočeském, Královehradeckém a Pardubickém kraji a kraji
Vysočina. Je nutné také zmínit jednu smutnou událost,
a to je úmrtí RNDr. Aleny Šilhové, která byla členkou Rady
Komise KR, vůdčí osobností pracovní skupiny Kovy i připravované publikace. Tato ztráta silně zasáhla i do činností Komise KR.
13.11.2008, Národní muzeum v Praze – vlastní ustavení
Pracovní skupiny Textil proběhlo na podnět Ing. Jany Kadeřábkové
5.12.2008, Národní muzeum v Praze – zvoleno vedení
Pracovní skupiny Textil za přítomnosti předsedy Komise
KR Ing. Štěpánka. Vedoucí pracovní skupiny se stala po
volbě M.A. Hana Tefal Juránková z Náprstkova muzea
– Národního muzea. Zástupkyní vedoucí byla zvolena
PhDr. Petra Mertová, Ph.D. z Technického muzea v Brně
a tajemnicí Ing. Jindřiška Drozenová z Národního muzea.
Dalšími body jednání – příprava odborného programu
na další období zahrnující aktivní účast na konferencích
a seminářích, příprava cyklu přednášek o konzervování
a restaurování textilu, příprava studijní cesty do restaurátorských dílen ve švýcarském Abegg-Stiftung a případná
příprava monografie věnující se problematice konzervování a restaurování textilu. V současné době má nově vytvořená pracovní skupina textil 43 členů.
Konferenční činnost orgánu AMG:
9.9.–11.9.2008 – Hornické muzeum Příbram, Konference konzervátorů-restaurátorů, Příbram 2008, pořádaná
Technickým muzeem v Brně ve spolupráci s Komisí KR
AMG a Hornickým muzeem Příbram. Konzervace a restaurování jsou prováděny v rámci ochrany sbírkových
fondů jednotlivých institucí. Výsledky této činnosti společně s nejnovějšími trendy v oblasti konzervování a restaurování jsou pravidelně prezentovány v rámci Konference konzervátorů a restaurátorů. Program konference
je tvořen na základě podnětů zástupců jednotlivých sekcí
Komise KR.
Koncem roku 2008 se začal připravovat workshop
o elektrochemických metodách při průzkumu a konzervaci kovů. Workshop připravuje Mgr. Estelle Ottenwelter
z Archeologického ústavu Praha AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Alenou Havlínovou a Ivanem Bergerem. Odbornou garantkou workshopu by měla být dr. Virginia Costa

z Francie. Workshop by se měl uskutečnit v polovině roku
2009, na organizaci by se mělo podílet Technické muzeum v Brně – Metodické centrum konzervace a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity spolu s Archeologickým ústavem Praha AV ČR, v.v.i.
Ediční činnost orgánu AMG:
Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů, Příbram 2008, Brno 2007, ISBN 978-80-86413-49-5.
Pracovní skupina Kovy pod vedením Aleny Havlínové
– členové redakční rady (RNDr. Alena Šilhová, Aranka
Daňková, Světlana Spiwoková, Ing. Dušan Perlík, Ing. Jan
Josef, Ing. Martin Mrázek, Mgr. Ivan Berger, Ing. Alena Selucká, Ing. Ivo Štěpánek, Mgr. Antonín Šimčík) se věnovali finálním redakčním úpravám publikace „Konzervování
a restaurování kovů. Ochrany předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin" a soustředili se na dokončování a revidování textu, zapracování připomínek oponentů
ke všem kapitolám a kompletaci podkladů ukázek restaurátorských postupů pro CD/DVD. Zároveň bylo nasázeno
5 kapitol a proběhla vnitřní i autorská korektura těchto
hotových textů. Všechny kapitoly byly oponovány doc.
Příhodou a Ing. Seluckou. Redakční rada komunikovala
přes internet a šestkrát jednala v Praze, Roztokách u Prahy nebo v Brně (13.2., 31.3., 14.7., 27.8., 13.10., 4.12.).
V posledních měsících došlo k dohodě na obsahu DVD,
které bude součástí publikace. Tisk publikace je plánován
na první pololetí roku 2009.
Pracovní skupina pro vytvoření „Dokument o profesi
muzejního konzervátora-restaurátora AMG“, se v roce
2008 nesešla. I přes výzvu na Konferenci konzervátorůrestaurátorů ve Znojmě v roce 2007, aby se konzervátoři-restaurátoři vyjádřili k projednávanému Dokumentu,
žádné připomínky v průběhu roku 2008 nepřišly. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí jednání Pracovní skupiny
pro Dokument svolávat. Členům Pracovní skupiny pro
Dokument byl zaslán v říjnu 2008 anglický originál Rezoluce schválené členy ICOM-CC při příležitosti 15. trienále konference v Dillí z 22.–26.9.2008. Tento dokument
se zabýval terminologií, která charakterizuje zachování
hmotného kulturního dědictví. Členové Pracovní skupiny pro Dokument byli požádáni o prostudování tohoto
dokumentu, eventuálně o připomínky k diskutovanému
tématu. Mailovou korespondencí se všichni dotčení dohodli, že není v současné době potřeba doplňovat původní Dokument, protože terminologie, která byla předložena v Dillí, je dosti podobná pojetí komise KR z roku 2007.
Bylo doporučeno členy Pracovní skupiny pro Dokument,
aby byl návrh usnesení z Dillí přeložen do českého jazyka
a dán na webové stránky Komise KR při AMG pro potřeby
všech konzervátorů-restaurátorů. V současné době je na
těchto stránkách k nahlédnutí pouze anglická verze.

Komise muzeologická
Předsedkyně komise: Mgr. Irena Chovančíková, Masarykovo muzeum v Hodoníně, datum poslední volby
28.5.2007
Členové výboru komise: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (I. místopředseda, Národní muzeum); Mgr. Dana Veselská (II.

místopředsedkyně, Židovské muzeum v Praze); Mgr. Pavel Holman (člen, Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně); Mgr. Petr Nekuža (člen, Technické muzeum v Brně), datum poslední volby 28.5.2007
Počet členů komise: 25 institucí (29 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2008:
30.9.2008, Technické muzeum v Brně – diskusní fórum
zaměřené na přípravu semináře Teorie a praxe – Muzeologie na počátku 3. tisíciletí, na přípravu bloku prezentace
konference Muzeum a změna III. a na přípravu projektů
pro rok 2009.
Ediční činnost orgánu AMG:
Muzejní výstavní tvorba. Sborník příspěvků ze semináře
pořádaného v r. 2007, Masarykovo muzeum v Hodoníně,
2008.
Konferenční činnost orgánu AMG:
14.–16.10.2008, Technické muzeum v Brně – Teorie
a praxe. Muzeologie na počátku III. tisíciletí – mezinárodní konference. Účast v přípravném výboru konference
Muzeum a změna III.

Komise muzejních historiků
Předseda komise: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města
Ústí nad Labem, datum poslední volby 29.11.2006
Členové výboru komise: PhDr. Stanislav Slavík (místopředseda, Národní muzeum), Bc. Josef Kremla (jednatel,
České muzeum stříbra v Kutné Hoře), PhDr. Drahomíra
Nováková (členka výboru, Městské muzeum a knihovna
Čáslav), Mgr. Václav Trantina (člen výboru, Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna), datum poslední volby
29.11.2006
Počet členů komise: 19 institucí (27 zástupců)
Zasedání v roce 2008:
4.12.2008, Praha, Národní muzeum – prohlídka výstavy
„Republika" v Národním muzeu v Praze, plán práce komise na rok 2009, informace o vzniku periodika „Muzeum",
informace o rekonstrukci muzea a přípravě nových expozic v Ústí nad Labem.

Komise numismatiků
Předseda komise: PhDr. Eduard Šimek, CSc., individuální
člen AMG, datum poslední volby: 16.10.2007
Členové výboru komise: Mgr. Luboš Polanský (Národní
muzeum – tajemník), PhDr. Vlastimil Novák (Národní muzeum), datum poslední volby: 16.10.2007
Počet členů komise: 19 institucí (22 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2008:
7.10.2008, Třešť – pokračování diskuse k tématům „Detektor", „Evidence nálezů mincí" v rámci konference
„Nálezy mincí – jejich archeologický kontext a historický
význam" (Třešť, 6.–9.10.2008).

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

Komise pro lidové stavitelství
Předseda komise: PhDr. Luboš Smolík, Muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Drápala, 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

Komise pro militária
Předseda komise: PhDr. Ladislav Čepička, Vojenský historický ústav, datum poslední volby 16.12.2004
Členové výboru komise: Vlastimil Schildberger (Moravské zemské muzeum – místopředseda); Mgr. Petr Obšusta (Muzeum Vysočiny v Třebíči – tajemník); datum poslední volby výboru 16.12.2004
Počet členů komise: 8 institucí (9 zástupců)

Komise pro muzejní management
Předsedkyně komise: PhDr. Helena Koenigsmarková,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Členové výboru komise: Bc. Alastair Millar (individuální
člen AMG – místopředseda); PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum, Brno)
Počet členů komise: 18 institucí (19 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2008:
25.11.2008, Muzeum hl. m. Prahy – jednodenní workshop na téma „Velké problémy malých muzeí“; dopolední
část semináře: Velké problémy malých muzeí (PhDr. Zita
Zemanová), řízená diskuze na téma „Analýza – stanovení
slabých a silných stránek postavení malých muzeí v komunitě, využití sbírek ad.“ (PhDr. Helena Koenigsmarková), Muzeum a místní komunita (PhDr. Eva Dittertová);
odpolední blok: Muzeum a ekonomika (Mgr. Přemysl Reibl); Praktické cvičení – modelové situace (PhDr. Helena
Koenigsmarková). Formou řízené diskuse byly konzultovány konkrétní zkušenosti a problémy zúčastněných muzeí (semináře se zúčastnilo 32 pracovníků muzeí ze všech
regionů a typů institucí včetně soukromých).

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Předseda komise: Mgr. Přemysl Reibl, Národní zemědělské muzeum Praha; datum poslední volby: 25.2.2008
Členové výboru komise: PaedDr. Zdeňka Poláková (Moravské zemské muzeum – místopředsedkyně komise),Marie Pítrová (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm), Barbora Horáková (Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě), PhDr. Ludmila Horáková (Moravská
galerie v Brně), Mgr. Pavel Holman (FF MU, Ústav archeologie a muzeologie), Mgr. Drahomíra Přikrylová (Technické muzeum v Brně); datum poslední volby: 25.2.2008
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Počet členů komise: 31 institucí (42 zástupců), 1 individuální členové
Zasedání v roce 2008:
25.2.2008, Moravská galerie v Brně – informace o předchozí činnosti komise, navržena a přijata změna Jednacího řádu komise. Vedení komise bylo rozšířeno z 5 na
7 členů; přijat návrh na uspořádání semináře pro pedagogické pracovníky muzeí a galerií ČR na téma rámcové
a školní vzdělávací programy v práci muzeí a galerií ČR
(V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví „Muzeum a vzdělávací systém v ČR“,
11.–12.11.2008). Dalším úkolem je vypracování adresáře
pedagogických pracovníků. Dr. Horáková (MG Brno) přizvala členy komise k aktivní účasti na semináři „Aktivizační prvky v práci muzeí a galerií“, který bude pořádat
MG v červnu 2008. Byla představena práce členů komise
v muzeích v Jičíně, NTM Praha, MG v Brně, TMB.
Konferenční činnost orgánu AMG:
11.–12.11.2008, Sál Břetislava Bakaly v Brně – V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví „Muzeum a vzdělávací systém v České republice“
– účast v přípravném výboru kolokvia.

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

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

Počet členů komise: 40 institucí (91 zástupců)
Zasedání v roce 2008:
4.6.2008, Moravské zemské muzeum, Brno – představení systému autorit pro muzea – Mgr. Zdeněk Lenhart,
CITEM, příprava podzimního semináře v Českém Těšíně,
aktuální informace z orgánů AMG, informace z členských
muzeí, burza výstav, prohlídka expozic a výstav MZM.
24.–26.9.2008, Muzeum Těšínska v Českém Těšíně
– v rámci třídenního semináře proběhlo plenární zasedání komise. Program jednání: Informace z orgánů AMG,
Plán činnosti komise na rok 2009 – obsahové zaměření
odborných seminářů, Muzeologický workshop na téma:
A) Problematika digitalizace v muzeích, v úvodu workshopu vystoupili s referáty: Michal Janiš, Ministerstvo kultury ČR, Praha, Mgr. Alena Turková, Vlastivědné muzeum
v Šumperku; B) Evidence pomocného materiálu – otázka
jednotné evidence pomocného materiálu, aranžérského
materiálu, kopií, skenů apod., které nejsou pravými sbírkovými předměty.
Konferenční činnost orgánu AMG:
24.–26.9.2008, odborný třídenní seminář v Českém Těšíně – program semináře byl rozdělen do několika bloků:
I. představení hostitelského muzea a jeho odborné činnosti; II. příhraniční spolupráce; III. oborový seminář na
téma: Rok 1968 v Československu; IV. odborné exkurze.

Další činnost orgánu AMG:
V roce 2008 pokračovala putovní výstava „Doteky Orientu“, připravená členy komise ze Zlínského kraje – výstava
orientálních sbírek těchto muzeí byla instalována v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži, Muzeu Valašska ve Vsetíně
a v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Na každém zasedání komise se pravidelně koná burza výstav.

Komise zoologů
Předseda komise: Ing. Ivo Rus, Regionální muzeum v Kolíně, datum poslední volby: 3.9.2008
Členové výboru komise: Ing. Zdeněk Vitáček (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě); RNDr. Dušan Trávníček (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně), datum
poslední volby: 3.9.2008
Počet členů komise: 30 institucí (44 zástupců)
Zasedání v roce 2008:
3.9.2008, Přimda – budova Správy CHKO Český les
v Přimdě
Konferenční činnost orgánu AMG:
3.–5.9.2008 – společný seminář komise zoologů AMG
a zoologů SOP v Přimdě; plenární zasedání, 20 odborných referátů, celodenní exkurze po CHKO Český les.

Členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím
Komise AMG

Celková přítomnost
na zasedání Senátu AMG
v roce 2008

Počet zasedání v roce 2008

Účast v %

- archeologická

Karel Sklenář

1

4

25,00%

- botanická

Jiří Brabec

2

4

50,00%

- etnografická

Jaroslav Brabec

2

4

50,00%

- geologická

Petra Burdová

3

4

75,00%

- knihovnická

Jarmila Okrouhlíková

2

4

50,00%

- konzervátorů/restaurátorů

Ivo Štěpánek

4

4

100,00%

- moravské regionální historie

Blanka Rašticová

3

4

75,00%

- muzeologická

Irena Chovančíková

2

4

50,00%

- muzejních historiků

Václav Houfek

1

4

25,00%

- numismatická

Eduard Šimek

0

4

0,00%

- pro bezpečnost v muzeích

Pavel Jirásek

1

4

25,00%

- pro dějiny umění

Jan Mohr

1

4

25,00%

- pro lidovou architekturu

Luboš Smolík

1

4

25,00%

- pro militária

Ladislav Čepička

1

4

25,00%

- pro muzejní management

Helena Koenigsmarková

3

4

75,00%

- pro PR a muzejní pedagogiku

Přemysl Reibl

2

3

66,67%

4

50,00%

- pro výpočetní techniku

Činnost komise byla pozastavena Senátem AMG v roce 2007.

- zoologická

Ivo Rus

Další členové senátu AMG s hlasem rozhodovacím
Brno, Moravská galerie v Brně
Brno, Moravské zemské muzeum
Brno, Muzeum města Brna
Brno, Technické muzeum v Brně
Cheb, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.
Opava, Slezské zemské muzeum

2

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
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Praha 3, Vojenský historický ústav Praha
Praha 7, Národní technické muzeum
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka
Terezín, Památník Terezín, národní kulturní památka

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

Členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím
Řádní členové dle § 10 odst. 7 Stanov AMG
– Členská muzea AMG: I. kategorie

Celková přítomnost
na zasedání Senátu AMG
v roce 2008

Počet zasedání v roce 2008

Účast v %

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.

4

4

100,00%

Moravská galerie v Brně

3

4

75,00%

Moravské zemské muzeum

0

4

0,00%

Muzeum města Brna

3

4

75,00%

Národní galerie

0

4

0,00%

Národní knihovna ČR

3

4

75,00%

Národní muzeum

3

4

75,00%

Národní technické muzeum

2

4

50,00%

Památník národního písemnictví

2

4

50,00%

Památník Terezín

4

4

100,00%

Slezské zemské muzeum

3

4

75,00%

Technické muzeum v Brně

4

4

100,00%

Uměleckoprůmyslové museum

4

4

100,00%

Valašské muzeum v přírodě

1

4

25,00%

Vojenský historický ústav Praha

3

4

75,00%

Západočeské muzeum v Plzni

3

4

75,00%

Židovské muzeum v Praze

4

4

100,00%

Milena Burdychová

4

4

100,00%

Hana Garncarzová

1

4

25,00%

Pavel Popelka

1

4

25,00%

Členové Senátu AMG s hlasem poradním
Revizní komise AMG
předsedkyně Revizní komise AMG
Členové komise

C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG v roce 2008
Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
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Předseda kolegia: PhDr. Milan Horký, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, datum poslední volby:
23.11.2004

výstavu do Muzea TGM v Rakovníku (soubor grafických
prací z bienále grafiky Rokycany, včetně doprovodného
programu „Poznej grafické techniky“), Oblastní muzeum
v Lounech převzalo z muzea ve Slaném výstavu šicích
strojů a doplnili ji vlastními sbírkovými předměty.

Kolegium muzeí královských měst

Kolegium muzeí v přírodě

Předsedkyně kolegia: RNDr. Miroslava Šandová, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, datum poslední
volby 16.11.2006
Členové výboru: Mgr. František Povolný, Muzeum TGM
v Rakovníku, PhDr. Bedřich Štauber, Oblastní muzeum
v Lounech, příspěvková organizace
Zasedání v roce 2008:
Jednání se v roce 2008 neuskutečnilo.
Další činnost orgánu AMG:
Výměna výstav mezi muzei – v rámci vzájemné výměny
zapůjčilo Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Předseda kolegia: PhDr. Dalibor Hobl, Regionální muzeum v Kolíně

Kolegium jihočeských muzeí
Dne 13.3.2008 bylo na schůzce Jihočeské krajské sekce
v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích rozhodnuto, že kolegium bude pokračovat ve své činnosti.

Kolegium jihomoravských muzeí
Předseda kolegia: Ing. Jaroslav Martínek, Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.

Zasedání v roce 2008:
Na základě v loňském roce zaslané výzvy, týkající se činnosti kolegia, bylo v plánu svolání setkání jeho členů. Setkání se, bohužel, neuskutečnilo. Měl by být také zvolen
nový předseda.

Další činnost orgánu AMG:
100. výročí narození spisovatele a malíře Ladislava Stehlíka – výstavy, červen – srpen Městské muzeum Blatná,
srpen – září Městské muzeum a galerie Vodňany.

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Předseda kolegia: Petr Pech

Předseda kolegia: PhDr. Ivo Otáhal, Muzeum Novojičínska

Kolegium muzeí Prácheňska

Kolegium šumavských muzeí

Předsedkyně kolegia: Jitka Velková, Městské muzeum
a galerie Vodňany, datum poslední volby 13.3.2003
Členové výboru: PhDr. Miroslav Špecián (Muzeum středního Pootaví Strakonice), PhDr. Jiří Prášek (Prácheňské
muzeum Písek), Mgr. Karel Petrán (Městské muzeum
Blatná), Mgr. Hana Smetanová (Městské muzeum Horažďovice), Vladimír Šindelář (Milevské muzeum), Karel
Skalický (Městské muzeum Volyně), datum poslední volby 16.12.2008
Zasedání v roce 2008:
16.1.2008, Muzeum středního Pootaví Strakonice – sbírkotvorná činnost – komise, diskuse k tématu slučování
kulturních institucí, zájem o členství muzea v Milevsku
a Horaždovicích
16.12.2008, Prácheňské muzeum v Písku – sbírkotvorná
činnost a komise v jednotlivých muzeí, volba předsedy,
poznatky z workshopu Velké problémy malých muzeí
Konferenční činnost orgánu AMG:
30.10.2008, Muzeum středního Pootaví Strakonice
– mlýn Hoslovice: seznámení s unikátní opravenou památkou

Předseda kolegia: Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum
Členové kolegia se rozhodli navázat jednání se zástupci
Kolegia jihočeských muzeí o budoucím spojení obou kolegií.

Kolegium pobeskydských muzeí

Kolegium galerií
Předsedkyně kolegia: PhDr. Alica Štefančíková, Galerie
Benedikta Rejta v Lounech

Kolegium okresních muzeí
Předseda kolegia: PhDr. Bedřich Štauber, Oblastní muzeum v Lounech, datum poslední volby 14.5.2001
Členové výboru: Ing. Jaroslav Keller (Muzeum Těšínska),
PhDr. Karel Pavelka (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o.)

Kolegium krajských muzeí
Předseda kolegia: Mgr. Alois Čvančara, Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Členové Senátu AMG s hlasem poradním
Regionální kolegia AMG

- kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků

Celková přítomnost
na zasedání Senátu AMG
v roce 2008

Počet zasedání
v roce 2008

Účast v %

0

4

0,00%

Milan Horký

- jihočeských muzeí

Pavel Šafr

3

4

75,00%

- jihomoravských muzeí

Jaroslav Martínek

0

4

0,00%

- pobeskydských muzeí

Ivo Otáhal

0

4

0,00%

- muzeí jihovýchodních Čech

Petr Pech

0

4

0,00%

- šumavských muzeí

Pavel Fencl

0

4

0,00%

- muzeí Prácheňska

Jitka Velková

0

4

0,00%

- muzeí královských měst

Miroslava Šandová

1

4

25,00%

- muzeí v přírodě

Dalibor Hobl

0

4

0,00%

- galerií

Alica Štefančíková

0

4

0,00%

- okresních muzeí

Bedřich Štauber

1

4

25,00%

- krajských muzeí

Alois Čvančara

0

4

0,00%

Oborová kolegia AMG

D. Hospodaření AMG v roce 2008
AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání (nezisková organizace). Jako občanské sdružení
je registrována Ministerstvem vnitra ČR (č. reg. VSP/1-971/90-R), IČ 61383716, bankovní spojení: GE Capital Bank
Praha, č.ú. 2233905504/0600.

23

E. Přehled hospodaření AMG v roce 2008
Činnost

Zakázka

Příjmy

Celkem

AMG

MK ČR

k 31.12.2008

k 31.12.2008

k 31.12.2008

Příjmy nedaňové
převod z roku 2007

354 784,86 Kč

354 784,86 Kč

- Kč

1 487 900,00 Kč

1 487 900,00 Kč

- Kč

úrok u běžného účtu

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

- Kč

příspěvky členů ČKMŠ

1 535,64 Kč

1 535,64 Kč

- Kč

10 154,00 Kč

10 154,00 Kč

- Kč

členské příspěvky AMG

dobropis
Granty a dotace
dotace MK ČR

1 860 000,00 Kč

- Kč

1 860 000,00 Kč

Magistrát města Brna

110 000,00 Kč

110 000,00 Kč

- Kč

Magistrát hl. m. Prahy

300 000,00 Kč

300 000,00 Kč

- Kč

27 000,00 Kč

27 000,00 Kč

- Kč

Celkem granty a dotace

2 297 000,00 Kč

437 000,00 Kč

1 860 000,00 Kč

Celkem

4 166 374,50 Kč

2 306 374,50 Kč

1 860 000,00 Kč

ČNFB

Příjmy daňové
prodej

8 187,00 Kč

8 187,00 Kč

- Kč

17 500,00 Kč

17 500,00 Kč

- Kč

propagace Pražská noc

248 310,00 Kč

248 310,00 Kč

- Kč

propagace Brněnská noc

151 508,00 Kč

151 508,00 Kč

- Kč

Gloria musaealis

49 600,00 Kč

49 600,00 Kč

- Kč

Škola muzejní propedeutiky

54 400,00 Kč

54 400,00 Kč

- Kč

7 600,00 Kč

7 600,00 Kč

- Kč

služby (reklama)

Účastnické poplatky

Workshop Malá muzea

4 500,00 Kč

4 500,00 Kč

- Kč

Kolokvium 2008

Seminář etnograf. komise AMG

92 740,00 Kč

92 740,00 Kč

- Kč

Muzeum a změna III.

12 365,59 Kč

12 365,59 Kč

- Kč

Celkem účastnické poplatky

246 605,59 Kč

246 605,59 Kč

- Kč

Celkem

672 110,59 Kč

672 110,59 Kč

- Kč

4 838 485,09 Kč

2 978 485,09 Kč

1 860 000,00 Kč

15 271,59 Kč

- Kč

15 271,59 Kč

Celkem

15 271,59 Kč

- Kč

15 271,59 Kč

Celkem koncepční činnost

15 271,59 Kč

- Kč

15 271,59 Kč

provoz komise VI. a VII. ročník

84 485,35 Kč

7 320,22 Kč

77 165,13 Kč

vyhlášení výsledků VI. ročníku

223 168,84 Kč

90 959,74 Kč

132 209,10 Kč

Celkem příjmy
Výdaje
A. Koncepční činnost
Statistika
Analýza struktury sb. fondů muzeí ČR po 10 letech

B. Propagace a popularizace muzejnictví
Gloria musaealis
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Činnost

Zakázka

Celkem

AMG

MK ČR

73 333,00 Kč

- Kč

73 333,00 Kč

380 987,19 Kč

98 279,96 Kč

282 707,23 Kč

výroba propagace

200 074,10 Kč

200 074,10 Kč

- Kč

služby a materiál

336 527,00 Kč

336 527,00 Kč

- Kč

Celkem

536 601,10 Kč

536 601,10 Kč

- Kč

výroba propagace

145 508,00 Kč

145 508,00 Kč

- Kč

služby a materiál

116 000,00 Kč

116 000,00 Kč

- Kč

Celkem

261 508,00 Kč

261 508,00 Kč

- Kč

33 144,27 Kč

- Kč

33 144,27 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

33 144,27 Kč

- Kč

33 144,27 Kč

výroba propagace

- Kč

- Kč

- Kč

poštovné a kancelářské potřeby

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem

- Kč

- Kč

- Kč

výroční zpráva GM
Celkem
Pražská muzejní noc

Brněnská muzejní noc

Festival muzejních nocí
výroba propagace
poštovné a kancelářské potřeby
Celkem
Muzea a 20. století

Server muzeí a galerií
36 771,50 Kč

- Kč

36 771,50 Kč

rekonstrukce stránek III. fáze

nájem domén

147 377,00 Kč

- Kč

147 377,00 Kč

Celkem

184 148,50 Kč

- Kč

184 148,50 Kč

1 396 389,06 Kč

896 389,06 Kč

500 000,00 Kč

Smlouva s OSA

- Kč

- Kč

- Kč

Členství v Unii zaměst. svazů

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem legislativa

- Kč

- Kč

- Kč

poštovné a logistika

17 674,73 Kč

6 338,50 Kč

11 336,23 Kč

cestovné lektorů

32 463,14 Kč

- Kč

32 463,14 Kč

honoráře lektorů

52 000,00 Kč

- Kč

52 000,00 Kč

nájem prostor

30 000,00 Kč

- Kč

30 000,00 Kč

132 137,87 Kč

6 338,50 Kč

125 799,37 Kč

etnografická komise

8 000,00 Kč

- Kč

8 000,00 Kč

Celkem

8 000,00 Kč

- Kč

8 000,00 Kč

140 137,87 Kč

6 338,50 Kč

133 799,37 Kč

Celkem propagace
C. Legislativní aktivity

D. Muzeologie a vzdělávání
Škola muzejní propedeutiky

Celkem
Tvorba oborového názvosloví

Celkem vzdělávání
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E. Ostatní odborné a informační činnosti

Celkem

AMG

MK ČR

14 964,00 Kč

6 864,00 Kč

8 100,00 Kč

1 444,64 Kč

- Kč

1 444,64 Kč

16 408,64 Kč

6 864,00 Kč

9 544,64 Kč

CD ze semináře Klimatizace

21 396,00 Kč

21 396,00 Kč

- Kč

Adresář pro období 2009–2010

56 525,00 Kč

- Kč

56 525,00 Kč

Sborník ze sympozia ZZS

69 615,00 Kč

- Kč

69 615,00 Kč

Propagační materiál CES

7 883,75 Kč

- Kč

7 883,75 Kč

34 843,00 Kč

- Kč

34 843,00 Kč

Celkem

190 262,75 Kč

21 396,00 Kč

168 866,75 Kč

tisk

208 057,65 Kč

- Kč

208 057,65 Kč

46 513,00 Kč

- Kč

46 513,00 Kč

254 570,65 Kč

- Kč

254 570,65 Kč

Lidové stavitelství

14 000,00 Kč

- Kč

14 000,00 Kč

Muzeologická

25 000,00 Kč

- Kč

25 000,00 Kč

KKR – sborník

25 000,00 Kč

- Kč

25 000,00 Kč

Tvorba oborových databází
Základní databáze
Databáze kulturních událostí
Celkem
Ediční činnost

Distribuce, poštovné, logistika

Věstník AMG
distribuce
Celkem
Ediční činnost komisí

Etnografická

15 000,00 Kč

- Kč

15 000,00 Kč

Komise muzejních historiků

20 000,00 Kč

- Kč

20 000,00 Kč

Celkem

99 000,00 Kč

- Kč

99 000,00 Kč

15 858,60 Kč

858,60 Kč

15 000,00 Kč

Semináře oborových komisí
Botanická
Archeologická

6 000,00 Kč

- Kč

6 000,00 Kč

Regionální historie

21 000,00 Kč

- Kč

21 000,00 Kč

Geologická

23 000,00 Kč

- Kč

23 000,00 Kč

KKR

17 000,00 Kč

2 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Zoologická

11 969,00 Kč

- Kč

11 969,00 Kč

Knihovnická

20 000,00 Kč

- Kč

20 000,00 Kč

Etnografická

26 852,50 Kč

4 236,50 Kč

22 616,00 Kč

165 949,84 Kč

82 770,20 Kč

83 179,64 Kč

5 128,90 Kč

5 128,90 Kč

- Kč

312 758,84 Kč

94 994,20 Kč

217 764,64 Kč

Technické muzeum v Brně (ed.)

34 000,00 Kč

- Kč

34 000,00 Kč

Muzeum J. A. Komenského

Komise pro muzejní pedagogiku
Komise managementu
Celkem
Podpora projektů členů AMG

25 500,00 Kč

- Kč

25 500,00 Kč

13. veletrh muzeí Třebíč

4 136,00 Kč

4 136,00 Kč

- Kč

Společné jednání AMG a ICOM

5 717,00 Kč

5 717,00 Kč

- Kč

69 353,00 Kč

9 853,00 Kč

59 500,00 Kč

942 353,88 Kč

133 107,20 Kč

809 246,68 Kč

Celkem
Celkem odborné činnosti
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Činnost

Zakázka

Celkem

AMG

MK ČR

12 011,80 Kč

12 011,80 Kč

- Kč

888 151,00 Kč

888 151,00 Kč

- Kč

88 245,00 Kč

88 245,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

140 782,00 Kč

140 782,00 Kč

- Kč

50 258,50 Kč

50 258,50 Kč

- Kč

6 054,20 Kč

6 054,20 Kč

- Kč

647,00 Kč

647,00 Kč

- Kč

F. Vnitřní chod AMG
Výroční zpráva 2007
tisk výroční zprávy
Provozní náklady
Osobní náklady
Cestovné
Činnost komisí
Nájemné
Energie a pojistné
Poplatky za vedení účtu
Kancelářské potřeby

7 901,50 Kč

7 901,50 Kč

- Kč

Telefon

Poštovné

46 111,65 Kč

46 111,65 Kč

- Kč

Služby – účetnictví

84 000,00 Kč

84 000,00 Kč

- Kč

IT služby

40 500,00 Kč

40 500,00 Kč

- Kč

Služby

7 034,00 Kč

7 034,00 Kč

- Kč

Různé

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

- Kč

Hardware

15 374,70 Kč

15 374,70 Kč

- Kč

Nájem zařízení

58 743,44 Kč

58 743,44 Kč

- Kč

Literatura a software

10 648,00 Kč

10 648,00 Kč

- Kč

Nábytek

10 031,50 Kč

10 031,50 Kč

- Kč

985,50 Kč

985,50 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem

1 457 467,99 Kč

1 437 627,77 Kč

19 840,22 Kč

Celkem vnitřní chod

1 469 479,79 Kč

1 449 639,57 Kč

19 840,22 Kč

I. a II. cirkulář

- Kč

- Kč

- Kč

Doprava a ubytování

- Kč

- Kč

- Kč

Tlumočnické a technické služby

- Kč

- Kč

- Kč

Materiály pro účastníky, překladatelské služby

137 639,50 Kč

- Kč

137 639,50 Kč

Logistika

178 125,64 Kč

- Kč

178 125,64 Kč

Celkem

315 765,14 Kč

- Kč

315 765,14 Kč

Seminář 2. protokol Haagské konvence

22 609,00 Kč

22 609,00 Kč

- Kč

Česko-sasko-bavorské setkání muzejních pracovníků,
Cheb

93 077,00 Kč

27 000,00 Kč

66 077,00 Kč

Celkem vnější vztahy

431 451,14 Kč

49 609,00 Kč

381 842,14 Kč

4 395 083,33 Kč

2 535 083,33 Kč

1 860 000,00 Kč

Spotřební materiál
Muzea v nouzi

G. Vnější vztahy AMG
Muzeum a změna III.

Celkem výdaje
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F. Členské příspěvky AMG v roce 2008
Dle Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské příspěvky, které jsou
odstupňovány do pěti kategorií. Výši členských příspěvků schvaluje na svém zasedání každoročně senát AMG.
Výše příspěvků

Počet členů

I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

Kategorie

26 450,00 Kč

17

449 650,00 Kč

II. (26-70 zaměstnanců)

10 580,00 Kč

41

433 780,00 Kč

III. (11-25 zaměstnanců)

5 980,00 Kč

53

316 940,00 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců)

1 960,00 Kč

153

299 880,00 Kč

400,00 Kč

60

24 000,00 Kč

Individuální členové
Celkem

Ideální výnos v Kč

1 524 250,00 Kč

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2006 1 individuálního člena, za rok 2007 3 řádných a 2 individuálních členů; za rok 2008 4 individuálních členů a 7 řádných členů (k 31. prosinci 2008).

G. Příjmy finančních prostředků v roce 2008

H. Užití finančních prostředků v roce 2008
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Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2008
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 8. dubna 2009
Stav pokladny k 1.1.2008

20 073,00 Kč

Stav bankovních účtů ke dni 1.1.2008
Stav pokladny k 31.12.2008
Stav bankovních účtů ke dni 31.12.2008
Stav pokladny k 8.4.2009

334 711,86 Kč
33 389,00 Kč
428 869,19 Kč
30 189,00 Kč

Stav bankovních účtů ke dni 8.4.2009

1 398 279,50 Kč

Při kontrole bylo zjištěno, že není nastaven limit pokladní hotovosti. Revizní komise AMG doporučuje stanovit limit ve
výši 50 000 Kč. Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni 8.4.2009
s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly.
Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
Datum

Č. dokladu

Text

18.1.2008

2811004

Czech T-Mobile, Tarif internet

29.1.2008

28V/008

Grafické práce, logo konference Muzeum a změna III.

7.2.2008

2811009

Cestovné člena poroty GM 2007, dr. Popelka

27.2.2008

28P/014

Přihláška GM 2007, Slezské zemské muzeum

9.3.2008

2811062

Členské příspěvky za rok 2008, Jihomoravské muzeum

28.3.2008

28V/025

Poštovné

18.4.2008

2811042

Redakční systém Serveru muzeí a galerií, III. etapa

23.4.2008

2801330

Prodej publikací

28.4.2008

2819001

Záloha na elektřinu, PRE

Částka
832,00 Kč
15 000,00 Kč
977,00 Kč
800,00 Kč
10 580,00 Kč
37,00 Kč
64 999,00 Kč
708,00Kč
4 370,00 Kč

16.5.2008

2811058

Raut na vyhlášení GM 2007, 15.5.2008

45 000,00 Kč

2.5.2008

28BV118

Dotace pokladny, výpis z běžného účtu č. 5/2008

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč

2.5.2008

28P/037

Dotace pokladny

4.6.2008

2811067

Natočení ceremoniálu GM 2007, 15.5.2008

25.6.2008

2801333

Prodej publikací

24.7.2008

28V/117

Organizační zajištění Pražské muzejní noci 2008

2 000,00 Kč
270,00 Kč
30 359,00 Kč

31.7.2008

2819120

PSSZ 7/08

17 737,00 Kč

13.8.2008

28V/121

Mzda 7/2008

21 197,00 Kč

20.8.2008

2801357

Propagační služby v rámci PMN 2008

9 100,00 Kč

8.9.2008

2811121

Distribuce Věstníku AMG 4/2008

6 139,00 Kč

17.9.2008

28V/138

Cestovné Malovická, výjezd GM 2008

21.10.2008

28P/098

Prodej publikace

29.10.2008

28BP443

2801291 – úhrada faktury, čl. příspěvek za rok 2008

13.11.2008

2811153

Ubytování účastníků 17. Setkání ČSB, Cheb

20.11.2008

2819187

Pojmosloví etno. sbírek, dr. Trčková, sml. 174/2008

10.12.2008

2811199

Organizační zajištění semináře Knihovnické komise AMG

12.12.2008

28V/228

Kancelářské potřeby, ŠMP

58,00 Kč
180,00 Kč
400,00 Kč
9 160,00 Kč
3 400,00 Kč
21 000,00 Kč
5 000,00 Kč

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Malvína Malovická a Libuše Šafránková, provedla inventarizaci
majetku a zásob publikací ke dni 31. prosinci 2008. Nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky mezi skutečným stavem a evi-
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dencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 1 019 232,95 Kč. Revizní komise AMG
doporučuje zpracovat návrh neupotřebitelného majetku – kancelářské židle a vyřadit je z evidence. Revizní komise
AMG doporučuje uzavřít smlouvu o výpůjčce na prvky stavebnice OCTANORM s Technickým muzeem v Brně, kde je
majetek AMG dočasně deponován.
Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2006 1 individuálního člena, za rok 2007
3 řádného a 2 individuálních členů; za rok 2008 4 individuálních členů a 7 řádných členů (k 31. prosinci 2008). Revizní
komise AMG doporučuje vyzvat neplatiče k úhradě. Revizní komise AMG dále doporučuje zvážit zasílání publikací
soukromým osobám na dobírku vzhledem ke zkušenosti s neuhrazením závazků vůči AMG.
Skartace účetních dokladů
Revizní komise AMG požaduje zpracovat skartační řád a plán a dle tohoto plánu realizovat skartační řízení
a vyřadit staré účetní doklady.
Revizní komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování poskytnutých grantů a dotací AMG a shledala, že je vyúčtování
vedeno pečlivě, přehledně a systematicky.
Revizní komise AMG

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky za rok 2008
Byla schválena Senátem AMG dne 26. května 2009
Zpracovali: Anna Komárková, DiS., členové exekutivy AMG
Vydala Asociace muzeí a galerií ČR v roce 2009
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Telefon: +420 224 210 037–9, fax: +420 224 210 047
E-mail: amg@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz
IČ: 61383716, bankovní spojení GE Money Bank, č.ú. 2233905504/0600
Náklad: 400 ks
ISBN 978-80-86611-32-7
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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 260 institucí
a 60 osob. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na ediční činnost, pořádání konferencí a seminářů, tvorbu oborových databází 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 Modrý štít a spolupracuje s národními sdruženími paměťových
institucí v České republice.

