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Slovo předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR
Milé kolegyně, milí kolegové, vážení čtenáři,
tak jako každým rokem se v tuto dobu zamýšlím, jak začít a co napsat do úvodníku Výroční zprávy AMG za rok 2009. I letos tomu není jinak.
Nebudu se rozepisovat o rozsáhlé činnosti a práci v Asociaci, o činnostech
komisí, krajských sekcí a kolegií, o prezentačních a propagačních akcích,
o legislativě, to všechno najdete na dalších stránkách.
Chtěla bych zde jen připomenout, že rok 2009 byl rokem sněmovním, volebním. To znamená hodnotícím ve všech oblastech práce v Asociaci, ale zároveň také rokem vytýčení dalších úkolů. Vracím se k tomuto
důležitému předělu i zde na stránkách výroční zprávy, protože zde chci znovu poděkovat všem, kteří přispěli, nebo nadále přispívají svými schopnostmi k rozvoji českého muzejnictví. Ne vždy je práce nad rámec svých každodenních muzejních povinností samozřejmostí. O to více je třeba zde
poděkovat všem, kteří pracovali v minulém volebním období pro AMG
a zároveň přivítat nové tváře jak v exekutivě, tak mezi senátory. Novým
předsedům krajských sekcí AMG popřát hodně času pro práci v Asociaci, hodně trpělivosti a nových vizí a elánu. Už v Písku v říjnu 2009 na
IX. Sněmu AMG jsme si řekli, že Asociace bude taková, jakou si ji uděláme.
A to platí i nadále.
V příštím roce oslavíme 20 let trvání Asociace muzeí a galerií České republiky, je za námi vidět obrovské penzum práce. Věřím, že bude příležitost si
na podzim v Brně na již tradičním muzejním kolokviu připomenout důležité
okamžiky v činnosti Asociace. Příležitost k zastavení a bilancování. To je nyní
ode mne milé, a zároveň neformální a upřímné pozvání do podzimního Brna
na naše setkání věnované aktuálním tématům českého muzejnictví, které proběhne ve dnech 2.–3. listopadu 2010,
jehož součástí bude i slavnostní večer u příležitosti 20-ti leté existence naší Asociace.
Přeji všem muzeím a galeriím mnoho úspěchů, hodně spokojených návštěvníků a těším se na naše setkávání
v dalším volebním období 2010–2012.
Vaše 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 2009
Koncepční činnost byla v plánu na rok 2009 definována v sedmi okruzích. Šlo o problematiku profesních
a etických standardů, muzejní statistiku, místní muzea, projekt Muzea a dobrovolníci, muzea a EU, digitalizaci, krizový
management. Největší díl práce byl vykonán v oblastech muzejní statistiky a standardů, malých muzeí a krizového
managementu.
V oblasti muzejní statistiky a standardů muzejní práce nadále pokračovala spolupráce s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS). Komise pro muzejní statistiku při AMG, resp. její předseda PhDr.
František Šebek jednal opakovaně se zástupci NIPOS o změnách ročního statistického výkazu o muzeích a galeriích
Kult (MK) 14-01. Některé připomínky muzejní obce, které byly ve vnějším připomínkovém řízení AMG získány, se
promítnou až do dotazníků za rok 2011, jelikož je dotazník připravován s dvouletým předstihem. Na základě jednání
s NIPOS došlo k posunu v oblasti standardizovaných služeb muzeí, kde byly provedeny intenzivní přípravné práce na
tzv. Benchmarkingu, což je systém srovnávání výkonnosti, který již funguje v oboru knihovnictví. Na této činnosti se
podílel především PhDr. František Šebek a výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, DiS.
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V otázce malých místních muzeí byl v roce 2008
nastaven funkční a vítaný model pořádání speciálních
seminářů pro tuto skupinu členů AMG. Také v roce 2009
uspořádala Komise muzejního managementu AMG dne
19. listopadu 2009 obdobný seminář, tentokrát zaměřený
na programy pro rodiny s dětmi pod názvem „Muzeum
a rodina“. Formou řízené diskuse zde byly konzultovány
konkrétní zkušenosti a problémy zúčastněných muzeí,
účastníci si také v rámci praktické části workshopu vyzkoušeli návrh programu pro rodinné návštěvníky.
V oblasti krizového managementu pokračovala
spolupráce s Českým komitétem Modrého štítu, zástupci
AMG (Anna Komárková, DiS. a Ing. Ivo Štěpánek) se pravidelně účastnili pořádaných setkání.

3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2009
Ve snaze mediálně zviditelnit a propagovat obor muzejnictví uspořádala AMG v roce 2009 již tradiční soustavu mediálních kampaní, která si získala oblibu, nejen mezi muzejníky, již v předešlých letech. Byly to především
VII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a již jubilejní pátý ročník Festivalu muzejních nocí. Pro rok 2009
vyhlásila AMG také mediální kampaň Muzea a 20. století tentokrát zaměřenou na téma „1989: 20. výroční Sametové
revoluce“. Do kampaně se nakonec přihlásilo pouhých 14 institucí, a tak se AMG rozhodla společnou prezentaci na
internetových stránkách http://www.muzea20stoleti.cz nepřipravit. Přihlášeným muzeím byla nabídnuta možnost
prezentace na stránkách Věstníku AMG.

Festival muzejních nocí

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou
muzejní noc. Akce tohoto typu jsou v zahraničí již řadu let obvyklé a mezi návštěvníky velice oblíbené – jde o jednoduchý princip, kdy muzea a galerie ve spolupráci s dalšími institucemi v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních
nočních hodin a nabídnou svým návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné. První Pražská muzejní
noc se setkala s nebývalým ohlasem návštěvníků. Od roku 2005 pořádá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci
s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem každoročně celorepublikový Festival muzejních nocí, který spojil
původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních
nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. V rozmezí cca čtyř
týdnů, na přelomu května a června, muzea v České republice na jednu noc zdarma otevírají návštěvníkům své výstavy
a expozice v netradiční noční dobu s nabídkou množství rozličných pořadů. Festival muzejních nocí je ojedinělá akce
– kulturní a společenský fenomén, který nemá v Evropě obdoby. Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně
začíná Národním zahájením festivalu, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým
z krajů České republiky.
V roce 2009 vyhlásila Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem již jubilejní pátý ročník Festivalu muzejních nocí 2009, který proběhl ve dnech 15. května až 20. června 2009.
Prvním městem, které Festival muzejních nocí otevřelo Národním zahájením, byly dne 15. května 2009 Pardubice.
Tento oficiální začátek festivalu se uskutečnil v zámeckých
prostorách Východočeského muzea v Pardubicích pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a zúčastnila se jej řada významných osobností nejen
z oboru muzejnictví. Festival jako již tradičně vyvrcholil
Pražskou muzejní nocí, kdy se v sobotu 20. června 2009
uskutečnil její šestý ročník.
O tom, kde se jednotlivé muzejní noci konaly a jaký
zde byl pro návštěvníky připraven program, informovaly
společné internetové stránky na adrese http://www.muzejninoc.cz. Festival i v pátém ročníku opět spojilo společné logo. Muzejní noci proběhly v rekordních 118 městech
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a zúčastnilo se jich tentokrát celkem 173 institucí. Zprávám o průběhu Národního zahájení festivalu v Pardubicích
a Brněnské a Pražské muzejní noci byly věnovány třetí a čtvrté číslo Věstníku AMG. Prezentace zpráv z ostatních
muzejních nocí včetně podrobné obrazové dokumentace byla umístěna na internetových stránkách kampaně v sekci
Tiskové zpravodajství.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

VII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis vyvrcholil dne 14. května 2009 slavnostním vyhlášením
výsledků v Pantheonu Národního muzea. Vyhlašovateli VII. ročníku byli Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí
a galerií ČR. Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku
a Muzejní počin roku. Do VII. ročníku se přihlásilo celkem 52 muzeí a galerií z celé České republiky s 81 soutěžními
projekty, o jejichž pořadí rozhodovala sedmičlenná porota. Vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních
projektů na prvních třech místech ve všech kategoriích; v kategorii Muzejní počin roku byla udělena zvláštní cena.
Zvláštní kategorií je Cena Českého výboru ICOM udělovaná projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Český výbor
ICOM ve složení Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., PhDr. Růžena Gregorová, Mgr. Přemysl Reibl, PhDr. Zuzana Strnadová a Ing.
Ivo Štěpánek udělil toto ocenění jednomu z 81 projektů přihlášených do hlavních kategorií soutěže.
Čestný výbor soutěže tvoří přední osobnosti našich kulturních, vědeckých, církevních a společenských institucí; v roce 2009 to byli 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. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu; Hugo hrabě Mensdorff–Pouilly; MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Parlamentu České republiky; PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., 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.
Vyhlašovatelé se rozhodli zároveň jako každý rok vydat Výroční zprávu VII. ročníku soutěže, která zahrnuje
všechny přihlášené projekty, a ocenit tak jejich význam pro rozvoj oboru muzejnictví. Logo, které soutěž doprovází na
propagačních materiálech, vytvořila ak. mal. Lucie Seifertová. Autorkou trofeje, která byla předána vítězům ve všech
kategoriích, je Pavlína Čepičková-Šůsová. Autorem grafického designu diplomů a výroční zprávy byl doc. Milan Jaroš,
ak. mal.
Nový VIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2009 byl vyhlášen k 1. lednu 2009.
Porota VII. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis:
PhDr. Eliška Fučíková
Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
Mgr. David Hroch (Městské muzeum Sedlčany)
Mgr. Hana Klimešová (Regionální muzeum v Litomyšli)
PhDr. Václav Mílek (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně)
PhDr. Pavel Popelka, CSc. (předseda poroty, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
Ing. Vlastimil Vykydal (Technické muzeum v Brně)
Ředitel soutěže: PhDr. Luděk Beneš (Muzeum Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi)
Tajemnice soutěže: Bc. Malvína Brychová
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Výsledky VII. ročníku soutěže:

Kategorie Muzejní výstava roku 2008
Cena Gloria musaealis – Masarykovo muzeum v Hodoníně za stálou expozici „Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu“, zpřístupněnou dne 1. dubna 2008;
II. místo – Uměleckoprůmyslové museum v Praze za výstavu „Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“, uspořádanou ve dnech
28. května – 28. září 2008;
III. místo – Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou za stálou expozici „Gotické umění. Malířství a sochařství 13.–16. století“, zpřístupněnou
dne 12. dubna 2008.
Kategorie Muzejní publikace roku 2008
Cena Gloria musaealis – Uměleckoprůmyslové museum v Praze za publikaci „Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“ kolektivu autorů pod vedením Radima Vondráčka;
II. místo – Úřad vlády České republiky, Národní muzeum, Národní divadlo
a Český rozhlas za publikaci „Kde domov můj – Státní hymna České republiky v proměnách doby“ autorů Roberta Saka, Markéty Kabelkové, Jana
Hyvnara a Gabriela Gössela;
III. místo – Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. za publikaci „Sváry
zření / Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století / 1890–1918“ autorů
Marie Rakušanové, Vojtěcha Lahody, Karla Srpa a Petra Wittlicha.
Kategorie Muzejní počin roku 2008
Cena Gloria musaealis – Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. za
projekt „Museum Fotoateliér Seidel;
II. místo – Muzeum města Ústí nad Labem za projekt „Zapomenutí hrdinové“;
III. místo – Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě za projekt „Renovace
kabrioletu Aero 50 Dynamik s karoserií Sodomka Vysoké Mýto a realizace
expozice Historie firmy Carrosserie Sodomka“;
Zvláštní ocenění – Regionální muzeum v Teplicích, p. o. za stálou expozici
„Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích“;
Zvláštní ocenění udělené na návrh čestného výboru soutěže – Muzeum
hlavního města Prahy za projekt „Digitalizace Langweilova modelu Prahy“.
Cena Českého výboru ICOM
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě za stálou expozici „Hmatové sochařství.
Touch sculpture“ zpřístupněnou dne 7. února 2008.

Server muzeí a galerií ČR

V uplynulém období došlo na webových prezentacích AMG k další řadě změn, jejichž cílem bylo rozšíření
služeb muzeím a galeriím v rámci internetu a současně i poskytnout návštěvníkům stránek na adrese http://www.czmuseums.cz více informací. Tyto dva základní směry rozvoje doprovázelo využití potenciálu internetového systému
k výrazným úsporám při práci s daty i pro pracovníky AMG.
Rozšíření informací je nejvíce patrné v Adresáři muzeí a galerií České republiky, který byl doplněn o sekci
Knihovna. Nyní lze každý subjekt rozšířit o detaily o činnosti muzejních knihoven včetně otevírací doby a služeb poskytovaných badatelům. V praxi to znamená, že o tyto nové položky se rozšířila nejen část prezentační, ale i administrační rozhraní pro zadávaní dat do systému.
Ve snaze co nejvíce usnadnit návštěvníkům plánování cesty a lokalizaci muzeí a galerií v České republice byly
informace u všech subjektů doplněny o mapové podklady. Ty nejsou jen statickým obrázkem, ale jsou to aktivní mapy
napojené přímo na internetové mapové informace společnosti Google. Zobrazit mapové podklady online a začlenit
je do Adresáře muzeí a galerií ČR byla jedna věc, na druhé straně bylo však nutné těmito daty systém naplnit, což
v případě, kdy je v databázi na tisíc subjektů, není vůbec jednoduché a bylo by i časově velmi náročné. Firma EVANEK se proto rozhodla pro jiné řešení. Aby se žádná nová data ohledně vykreslení mapy vkládat nemusela, webový
systém AMG při zavolání požadavku na zobrazení údajů o konkrétním muzeu nebo galerii sám požádá mapy Google
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o všechny informace, a to pouze na základě již vložené adresy muzea nebo galerie. Vše probíhá zcela automaticky. Pokud se u muzea změní adresa, automaticky se bude mapa „natahovat“ podle
nové adresy. Zobrazování pracuje velmi spolehlivě, je však ještě
třeba jej ošetřit u některých méně běžných adres typu Zámek 1
apod., se kterými mají online mapy obecně stále problémy.
V sekci webového systému – Festival muzejních nocí – jsme
se věnovali archivaci starších ročníků festivalu a rozšiřovali, opět
v duchu posílení služeb pro muzea a galerie, služby na internetu. Archivované ročníky se zobrazují ve svém původním designu
a grafice; jsou přístupné včetně přihlášek. V administraci webového sytému lze zakládat databázově nové ročníky, a tak se celý
proces při přípravě nového ročníku výrazně zjednodušuje a zrychluje a nebude v budoucnu vyžadovat další finanční prostředky na
zhotovení prezentace pro nový ročník festivalu. Pro šestý ročník
muzejních nocí jsme připravili pro návštěvníky webových stránek
další služby, a to zejména vyhledávání akcí podle lokality pomocí
interaktivní mapy nebo navazujících textových odkazů; řazení akcí
podle názvu muzea a řazení akcí podle data akce. Abychom opět
alespoň trochu usnadnili online přihlašování do festivalu muzeím,
je formulář doplněn o rozbalovací seznam lokalit, kde jsou muzea
umístěna. Seznam lokalit se opět načítá podle aktuálního stavu
centrální webové databáze – pokud dojde ke změnám, okamžitě
se promítnou do formuláře na přihlášení i do kontaktů na web.
U prezentace Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byly
spuštěny nové online formuláře pro přihlášení. Firma EVANEK testovala maximální usnadnění přihlašování do soutěže, ale řešení
s jedním složitým formulářem se ukázalo obtížně proveditelné.
Důvodem bylo i to, že doba strávená vyplňováním formuláře se
v reálných podmínkách natolik prodlužovala, že bylo náročné udržet zabezpečenou komunikaci s databází systému. Formuláře jsou
nyní řešené tak, že jsou stejně jako tištěné přihlášky rozděleny na
jednotlivé kategorie, tím se celý proces přihlašování dostane do
úrovně, kdy je možné komunikaci s databází bezproblémově zajistit.
AMG vydává pravidelně tištěný Adresář muzeí a galerií
ČR, kde jsou zveřejňovány všechny instituce, které jsou také na
webu AMG. Příprava tiskových podkladů Adresáře byla časově
velmi náročná. Během přípravy tištěného seznamu navíc docházelo k průběžným změnám, a tak se situace velmi komplikovala. Požadavek AMG na racionalizaci této činnosti a hlavně
zpřesnění celého procesu s cílem získat aktuální stav v jednom
jediném okamžiku vedl k vytvoření programu, který dokáže tiskové podklady z webu připravit automaticky ve formátu PDF.
Během několika sekund a na stisknutí jediného tlačítka tak systém vygeneruje tiskové podklady s téměř tisícovkou muzeí
a galerií České republiky. Pak už jen stačí k souboru přidat titulní
a závěrečnou stránku a předat vše tiskárně.
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. Ze statistik vyplývá, že
návštěvnost prezentací AMG je na výborné úrovni a že návštěvníci
využívají webový portál k tomu, aby získali přístup k aktuálním
informacím o akcích muzeí a galerií, volných pracovních místech
atd. Webový portál AMG je ale běžně využíván i jako hlavní vstupní brána vedoucí k prezentacím jednotlivých muzeí a galeriích České republiky na internetu.
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Rok 2009

Unikátní
návštěvy

Počet
návštěv

Počet
pohlížených
stránek

Hity
(počet kliků na jakýkoliv
odkaz na stránkách AMG)

Počet
přenesených
bajtů

Leden

6.718

12.407
(1.84 návštěv/návštěvníka)

64.876
(5.22 stránek/návštěva)

223.572
(18.01 Hity/návštěva)

5.51 GB
(465.26 kB/návštěva)

Únor

7.312

12.945
(1.77 návštěv/návštěvníka)

68.945
(5.22 stránek/návštěva)

241.256
(18.63 Hity/návštěva)

5.48 GB
(443.76 kB/návštěva)

Březen

8.868

15.273
(1.72 návštěv/návštěvníka)

65.933
(4.31 stránek/návštěva)

252.048
(16.5 Hity/návštěva)

5.59 GB
(384.08 kB/návštěva)

Duben

8.658

14.560
(1.68 návštěv/návštěvníka)

70.589
(4.84 stránek/návštěva)

256.625
(17.62 Hity/návštěva)

4.83 GB
(348.11 kB/návštěva)

Květen

14.451

23.020
(1.59 návštěv/návštěvníka)

99.757
(4.33 stránek/návštěva)

516.302
(22.42 Hity/návštěva)

9.58 GB
(436.26 kB/návštěva)

Červen

16.187

26.004
(1.6 návštěv/návštěvníka)

99.857
(3.84 stránek/návštěva)

573.380
(22.04 Hity/návštěva)

8.70 GB
(350.89 kB/návštěva)

Červenec

6.968

12.406
(1.78 návštěv/návštěvníka)

50.586
(4.07 stránek/návštěva)

193.729
(15.61 Hity/návštěva)

6.02 GB
(508.71 kB/návštěva)

Srpen

6.572

12.526
(1.9 návštěv/návštěvníka)

57.189
(4.56 stránek/návštěva)

181.658
(14.5 Hity/návštěva)

6.45 GB
(539.54 kB/návštěva)

Září

6.868

13.139
(1.91 návštěv/návštěvníka)

41.209
(3.13 stránek/návštěva)

171.675
(13.06 Hity/návštěva)

5.88 GB
(469.56 kB/návštěva)

Říjen

7.585

14.007
(1.84 návštěv/návštěvníka)

50.751
(3.62 stránek/návštěva)

191.413
(13.66 Hity/návštěva)

6.02 GB
(450.51 kB/návštěva)

Listopad

7.538

13.755
(1.82 návštěv/návštěvníka)

52.488
(3.81 stránek/návštěva)

183.200
(13.31 Hity/návštěva)

6.09 GB
(463.87 kB/návštěva)

Prosinec

6.820

11.906
(1.74 návštěv/návštěvníka)

45.105
(3.78 stránek/návštěva)

166.001
(13.94 Hity/návštěva)

4.81 GB
(423.86 kB/návštěva)

Celkem

104.545

181.948

767.285

3.150.859

74.96 GB

Věstník Asociace muzeí a galerií ČR

Redakční rada Věstníku AMG pracovala do října 2009 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. Od IX. Sněmu AMG v Písku pracuje redakční rada v částečně obměněné sestavě: předsedkyně redakční rady PhDr. Jana Hutníková, Ing. Milena Burdychová,
PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Hana Dvořáková, Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Hana Garncarzová, PhDr. Václav Mílek,
Mgr. Markéta Nešporová, PhDr. Petr Velemínský a RNDr. Jiří Žalman. Redaktorkou Věstníku AMG byla po celý rok
2009 Bc. Malvína Brychová.
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náklad

detaily

termín

počet stran

Věstník 1/2009

1000 ks

Věstník 2/2009

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (oranžová)

únor

44 s.

A4, V1, černá + ob. (modrá)

duben

44 s.

Věstník 3/2009
Věstník 4/2009

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (tyrkysová)

červen

44 s.

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (hnědá)

srpen

44 s.

Věstník 5/2009
+ zpráva o IX. Sněmu AMG

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (šedozelená)

říjen

44 s.

Věstník 6/2009
+ rejstřík 2008

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (zelená)

prosinec

44 s.

4. Legislativní aktivity v roce 2009
Hlavním problémem v oblasti legislativy, kterým se AMG v roce 2009 zabývala, se stala novela zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, která poprvé zavádí účtování a inventarizaci muzejních sbírek, a její doplňující předpisy,
zejména prováděcí vyhlášky. Již v lednu 2009 zaslala AMG na odbor hmotného kulturního dědictví, muzeí a galerií
Ministerstva kultury ČR (OMG) a na Ministerstvo financí ČR připomínky k návrhu prováděcí vyhlášky k uvedenému
zákonu, která však zatím nespecifikovala postup při zavádění sbírek do účetnictví. Informace o situaci v této oblasti
ve Francii se AMG snažila získat prostřednictvím dotazu na Francouzský institut. Odtud bylo podáno sdělení, že do
1. ledna 2006 byl každý sbírkový předmět oceněn hodnotou 1 Euro, od tohoto data mají nově nabyté předměty stanovenu v případě nákupu pořizovací cenu a v případě jiného způsobu nabytí odhadní cenu. Nebylo však pregnantně
upřesněno, zda se tento postup týká pouze státních institucí nebo i dalších muzeí.
V březnu 2009 obdržela AMG základní informaci o aplikaci uvedených předpisů v muzejní praxi, která vzešla ze
setkání příslušných odborů Ministerstva kultury a Ministerstva financí ČR. Informace byla uveřejněna na webových
stránkách AMG jako neoficiální metodický pokyn k zavedení sbírek do účetní evidence, při němž se jako základní
evidenční princip uplatňuje odkaz na zápis sbírky do Centrální evidence sbírek a účetní cena sbírky je vždy 1 Kč
s výjimkou případů, kdy je známá pořizovací cena sbírky.
V dalším období vyvíjela AMG aktivity směrované vůči Asociaci krajů ČR (AK ČR), kterou už předtím průběžně
o vývoji situace informovala. Koncem června proběhlo jednání se zástupcem AK ČR JUDr. Karlem Koláčkem, který
představitelům AMG sdělil, že Asociace krajů ČR připravuje návrh novely zákona o účetnictví, který by již neobsahoval princip zavedení sbírkových předmětů do účetní evidence. Pokud by návrh schválila Rada AK ČR pro kulturu
a následně i krajští hejtmani, byla AK ČR připravena podat návrh po předčasných parlamentních volbách na podzim
2009. Politický vývoj však posléze rozhodl jinak, volby byly odloženy na konec května 2010 a stejně tak bylo posunuto
i podání uvedeného legislativního návrhu.
V září 2009 se AMG vyjadřovala k návrhu vyhlášky o účetních záznamech v technické formě, kterou však
pro její složitost nebylo možno relevantně posoudit. Značné výhrady naopak AMG měla k návrhu novely vyhlášky
č. 505/2002 Sb., kde zejména znění § 71 bylo v zásadním rozporu s textem zákona (jednalo se o oceňování sbírek
při zavádění do účetní evidence). Připomínky AMG byly zaslány na obě zainteresovaná ministerstva a stejně tak na
Asociaci krajů ČR zároveň s výzvou k novému jednání zástupců obou ministerstev a AMG. Koncem listopadu 2009 se
uskutečnilo společné zasedání představitelů OMG MK ČR a AMG, kde byli zástupci AMG informováni, že OMG podal
podnět na Legislativní radu vlády ČR ohledně změny § 71 novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. Mezitím však již byla uveřejněna vyhláška č. 410/2009 Sb., v níž se konstatuje, že cena sbírky je skutečně stanovena na 1 Kč.
PhDr. Helena Koenigsmarková, která zastupovala AMG v listopadu 2009 na jednání Mezinárodního svazu
muzeí (NEMO) v Linzi navíc zjistila, že v drtivé většině evropských zemí s výjimkou Slovinska a některých spolkových
zemí v Německu nejsou sbírky vůbec oceňovány. Od zahraničních kolegů získala navíc doporučení, aby AMG nadále
usilovala o zrušení účetní evidence sbírek.
Ačkoliv tedy byly principy účetní evidence sbírek včetně jejich ocenění legislativně zdánlivě solidně konstituovány, v praxi se ukazuje, že zejména při nákupu sbírkových předmětů přetrvávají problémy. Finanční úřady a další
instituce totiž často trvají na tom, že nákup má být hrazen z investičních prostředků, což je v rozporu s doporučením
OMG, aby pro tento účel byl založen samostatný podrozvahový účet. Tuto i další otázky bude potřeba dořešit v následujícím období.
Druhou významnou legislativní normou, kterou AMG, resp. její vedoucí orgány, projednaly a k níž se vyjadřovaly, byla novela zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, která přinesla určité změny v oblasti
evidence a zpracování archiválií v kulturně-vědeckých institucích včetně muzeí. AMG ji bohužel dostala k posouzení
se zpožděním, v době, kdy novela již procházela druhým čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Proto byly
připomínky zpracovány exekutivou přednostně a urychleně a vzápětí zaslány na OMG, Archivní správu Ministerstva
vnitra ČR a na AK ČR stejně jako zpravodajům, kteří novelu předkládali v parlamentu. Zákon byl nicméně schválen
v červenci 2009 bez akceptování námitek AMG. V podzimních měsících pak byl Archivní správou Ministerstva vnitra
ČR připravován metodický návod k tomuto zákonu, jehož projednávání se však na pořad dne dostalo až počátkem
roku 2010.
Jednorázově se AMG vyjadřovala i k dalším návrhům legislativních předpisů. V březnu 2009 byl prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků předložen k připomínkování návrh novely zákona o digitálním archivu. Vedení AMG dospělo k názoru, že ze znění novely nevyplývá pro muzea na první pohled žádný výrazný problém,
pouze však v případě, že se její text týká jen archiválií procházejících skartačním řízením, což není z návrhu patrné.
Stejně tak není vyjasněna problematika fotografií, splňujících kritéria prohlášení za archiválie. Zainteresovaným institucím, zejména Unii zaměstnavatelských svazů, bylo následně sděleno, že zástupcem AMG pro další jednání v této
věci byl určen PhDr. Luděk Beneš.
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V tomtéž období byly zformulovány stručné připomínky AMG k návrhu novely zákona o obecně prospěšných společnostech. Přes Mgr. Horymíra Kubíčka jako představitele AMG byly poté poskytnuty pracovní skupině
Ministerstva kultury ČR pro transformaci příspěvkových organizací v kultuře.
Do legislativní sféry patřilo i projednávání návrhu na zrušení platové tabulky č. 1, která vešla v platnost nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. Jednání k této věci proběhlo
rovněž v březnu 2009. AMG doporučila, aby ke zrušení bylo přikročeno až k 1. lednu 2010, neboť zřizovatelé muzeí,
zejména kraje a obce, nemají pro rok 2009 pro tento účel vyčleněny v rozpočtu dostatečné finanční prostředky.
Legislativně bohatý březen 2009 přinesl i výzvu OMG, aby AMG vypracovala připomínky k návrhu kulturní politiky na léta 2009–2014 a zejména doplnila náměty k připravované koncepci muzejnictví pro stejné období.
V následujícím měsíci a poté znovu v říjnu 2009 AMG skutečně své návrhy odeslala, přičemž většina z nich se týkala
zapracování závazků ministerstva kultury v oblasti legislativy, a to zejména u právních norem týkajících se účetnictví
a archivnictví.

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 2009
V roce 2009 skončil VII. ročník základního kurzu Školy muzejní propedeutiky (2008/2009) ve dvou paralelních
třídách. Ze 75 přihlášených posluchačů jej ukončilo složením zkoušky 51 frekventantů. Zároveň začal od října VIII.
ročník (2009/2010), rozdělený rovněž do dvou tříd. Nastoupilo do něj celkem 54 zájemců. Jelikož je o základní kurz
mezi pracovníky muzeí stále poměrně živý zájem, nebyl z kapacitních důvodů otevřen již druhým rokem nástavbový kurz o muzejním výstavnictví. Počítá se s ním od školního roku 2010/2011. Výuka probíhala, jako v předchozích
letech v prostorách Českého muzea hudby, pobočce Národního muzea, v Praze a organizačně ji zajišťoval bezchybně
sekretariát AMG.
V průběhu roku 2009 se uvažovalo o zařazení zamýšleného kurzu muzejní pedagogiky do struktury Školy
muzejní propedeutiky – jako nástavbového specializovaného kurzu věnovaného muzejnímu vzdělávání. O téma je
mezi pracovníky muzeí velký zájem, zvláště po konání V. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví „Muzeum a vzdělávací systém v ČR“ na podzim roku 2008. Přípravné práce na projektu započaly v druhé polovině roku 2009 také v souvislosti s přijetím Usnesení IX. Sněmu AMG v Písku a o finanční příspěvek na přípravu kurzů
v roce 2010 bylo v závěru roku požádáno MK ČR.
Do konce roku 2009 se nepodařilo dokončit přípravu vydání učebního textu pro základní kurz ŠMP, který
se stane zároveň metodickou příručkou nejen pro pracovníky malých muzeí. Úkol se však protáhl až do roku 2010.
K vydání byl připraven sborník 17 vybraných závěrečných prací absolventů ŠMP z prvních pěti let trvání kurzů, tedy
za období 2002–2007.
Ve vedení školy ani ve složení skupiny deseti lektorů nedošlo v průběhu roku k žádným podstatným změnám: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (Národní muzeum), Mgr. Dagmar Fialová (Národní muzeum), PhDr. František Frýda
(Západočeské muzeum v Plzni), Mgr. Pavel Holman (Masarykova univerzita v Brně, Ústav archeologie a muzeologie FF), Ing. Pavel Jirásek, Ing. Jan Josef (Národní muzeum), RNDr. Vítězslav Kuželka (Národní muzeum), PhDr.
Michal Stehlík, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, FF), PhDr. František Šebek (vedoucí kurzů, Východočeské muzeum
v Pardubických), RNDr. Jiří Žalman (OMG MK ČR).

6. Odborné a informační činnosti v roce 2009
Oborové databáze

AMG pokračovala v roce 2009 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 2009 prostřednictvím online formuláře již plně v provozu nové centrální databáze v prostředí
internetu – Adresář muzeí a galerií ČR, ve kterém jsou aktualizována přímo data o jednotlivých muzeích a galeriích.
V závěru roku 2009 byl adresář rozšířen o další položky – oddíl věnovaný muzejním knihovnám a službám pro badatele. Tato část adresáře bude aktualizována již v roce 2010.
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.
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Ediční činnost
♦
♦
♦
♦

♦

♦

Výroční zpráva VII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2008, ISBN 978-80-86611-30-3,
náklad 1000 ks, cena: 87 Kč;
Pražská muzejní noc 2009, ISBN 80-86611-31-0, náklad 40 000 ks, zdarma;
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2008, ISBN 978-80-86611-32-7, náklad 400 ks, cena: 60 Kč;
Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. Sborník z mezinárodní muzeologické konference /
Anthology of International Museology Conference. Národní muzeum v Praze, 17.–19. února 2009 / National
Museum in Prague, 17th–19th February 2009. ISBN 978-80-86611-34-1, náklad 600 ks, cena: 150 Kč.
Pět let Školy muzejní propedeutiky. Sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky Asociace
muzeí a galerií České republiky 2002–2007. Ročník I.–V. ISBN 978-80-86611-33-4, náklad 600 ks, cena: 190
Kč.
Stolečku prostři se. Strava jako interkulturní fenomén v muzeu. 17. mezinárodní konference bavorských, českých a saských muzejních pracovníků s příspěvky kolegů z Horního Rakouska a Slovenska, Cheb, 8.–10. října
2008. ISBN 978-80-86611-29-7, náklad 750 ks.

7. Vnitřní chod AMG v roce 2009
Hlavním úkolem v oblasti vnitřní činnosti AMG bylo v roce 2009 uspořádání výročního zasedání členů Asociace
muzeí a galerií ČR – IX. Sněm AMG, který se uskutečnil ve dnech 6.–7. října 2009 v jihočeském městě Písku v prostorách
Sladovny Písek o. p. s. Tohoto shromáždění vrcholného orgánu členů největšího profesního sdružení sbírkotvorných
institucí v České republice se zúčastnilo na 140 muzejníků, kteří reprezentovali 104 členských muzeí a galerií a také
několik individuálních členů AMG. Slavnostní zahájení IX. Sněmu AMG proběhlo dne 6. října 2009 ve Velkém muzejním sále Sladovny Písek o. p. s. a zúčastnili se jej zástupci spolupracujících institucí v kultuře a další významní hosté.
Pozvání přijali – předsedkyně Českého výboru ICOM PhDr. Zuzana Strnadová, PhDr. Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní památkový ústav reprezentovala ředitelka územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem Mgr. Eva Balaštíková. Ze Slovenska přijeli zástupci Zväzu múzeí na Slovensku – předsedkyně
Mgr. Marta Janovičková a člen představenstva PhDr. Peter Maráky. Jednání Sněmu
AMG se také zúčastnili zástupci Jihočeského kraje – Ing. František Štangl, radní pro
kulturu, který přednesl v úvodu zasedání zajímavý příspěvek na téma „Jihočeský
kraj a muzejnictví, vztah zřizovatele a zřizovaných organizací v Jihočeském kraji“,
a Mgr. František Chrastina, zástupce odboru kultury a památkové péče. Odbor
ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR
reprezentovali RNDr. Jiří Žalman a PhDr. Magda Junková. Na IX. Sněmu AMG byla
schválena dílčí úprava stanov AMG, představeny a schváleny perspektivy vývoje AMG ve volebním období 2009–2012. Komise konzervátorů-restaurátorů AMG
na jednání také představila první verzi Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora AMG. V rámci jednání byly prezentovány také webové prezentace AMG –
novinky a plánované změny Serveru muzeí a galerií ČR a nový projekt připravovaný
pro muzea a galerie nazvaný „Minuta v muzeu“. Post předsedkyně AMG obhájila
PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o., I. místopředsedou byl zvolen PhDr. Luděk Beneš, ředitel Muzea Mladoboleslavska
a II. místopředsedkyní se stala PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Členství v Exekutivě AMG potvrdila PhDr. Jana Hutníková,
ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově, novými členy se
stali PhDr. Pavel Douša, Ph.D., ředitel pobočky Národního
muzea – Historického muzea, Mgr. Irena Chovančíková,
ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně a PhDr. Zita
Zemanová, ředitelka Středočeského muzea v Roztokách
u Prahy. Předsedkyní Revizní komise AMG byla znovu
zvolena Ing. Milena Burdychová, ředitelka Regionálního
muzea v Chrudimi, jako další členové revizní komise
byli potvrzeni Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka Muzea
v Bruntále a PhDr. Pavel Popelka, CSc., ředitel Muzea J. A.
Komenského v Uherském Brodě.
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AMG zaměstnávala v roce 2009 dva zaměstnance na plný pracovní úvazek a dva na poloviční úvazek. Funkci
výkonné ředitelky AMG vykonávala po celý rok 2009 Anna Komárková, DiS. Na pozici redaktorky a zároveň tajemnice soutěže Gloria musaealis působila Bc. Malvína Brychová. Na poloviční úvazek pracovala Jana Cucová, DiS., která
spravovala webové prezentace AMG a agendu spojenou s oborovými a odbornými komisemi AMG. V březnu 2009
nastoupila na sekretariát AMG na druhý poloviční úvazek Michaela Buriánková, DiS., která má na starosti správu
odborné knihovny AMG a agendu Školy muzejní propedeutiky. Na základě smlouvy o vedení účetnictví pracovala
v roce 2009 na sekretariátu AMG profesionální účetní firma Libka Safr Production s. r. o., zastoupená účetními Libuší
Šafránkovou a Petrou Sapožnikovovou; v závěru roku 2009 byla smlouva o vedení účetnictví ukončena a od nového
roku 2010 bude účetnictví AMG vést nová účetní firma DAT Ekonomik s. r. o. Správu počítačové sítě a IT služby zajišťoval na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb po celý rok Martin Čarek z firmy Artfix.

8. Vnější vztahy AMG v roce 2009
V oblasti vnějších vztahů byla v uplynulém období pro AMG největším úkolem
příprava a realizace v pořadí již třetí mezinárodní muzeologické konference Muzeum
a změna / The Museum and Change, která se uskutečnila ve dnech 17.–19. února 2009
v Panthenonu Národního muzea v Praze u příležitosti předsednictví České republiky
v Radě Evropské unie. AMG na přípravě akce úzce spolupracovala s Ministerstvem
kultury ČR a Českým výborem ICOM, dalšími spolupořadateli byli Národní knihovna
ČR a Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Příprava konference započala již počátkem roku 2008, kdy se v únoru sešel poprvé přípravný výbor
ve složení PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Eva Dittertová, Mgr. Dagmar Fialová, Mgr. Irena
Chovančíková, Mgr. Vlastimil Ježek, Mgr. Aleš Knížek, Anna Komárková, DiS., PhDr. Michal Lukeš, PhDr. Zuzana
Strnadová a Mgr. Tomáš Wiesner. Záštitu konferenci udělil ministr kultury České republiky Mgr. Václav Jehlička.
Tématicky byla konference rozdělena do pěti bloků: I. blok „Výstavba, inovace, rekonstrukce“ byl zaměřen na zkušenosti s rekonstrukcí historických budov a s jejich adaptací pro činnost muzeí, na problematiku muzejních výstavních
prostor v památkovém objektu a na skrytá úskalí historických budov v konfrontaci s novou výstavbou včetně současných trendů moderní architektury muzeí. Ve II. bloku „Expozice, výstavy, prezentace“ byla centrem pozornosti
prezentační činnost muzeí, moderní formy výstavní prezentace, netradiční nástroje vystavování muzejních sbírek,
nejnovější trendy v komunikaci muzea s návštěvníkem, muzejní výstava jako zvláštní forma vizualizovaného poselství
sbírek a muzejní výstavnictví budoucnosti s využíváním moderních technologií. Téma III. bloku „Marketing, public
relations, lobbing v neziskové sféře“ bylo věnováno systému propagace a popularizace muzea jako celku, marketingu
muzea a práce s veřejností, různým formám lobbingu jako nástroji public relations a komunikaci muzea a jeho působení na veřejnost. Blok IV. „Ekonomika a kultura“ řešil otázky managementu pro 21. století z pohledu muzejnictví,
rozvoje kulturních zdrojů a kulturního kapitálu, financování kultury, sponzorství a mecenášství a významu kultury pro
ekonomiku. Poslední V. blok „Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví“ se zabýval novými možnostmi
interpretace kulturního dědictví, využíváním informačních technologií jako účinného marketingového nástroje pro
prezentaci muzejních sbírek, digitalizací sbírek v rámci poslání muzea, vztahem digitalizovaných záznamů vůči reálnému sbírkovému předmětu včetně mezí a možností virtuální reality a s tím souvisejícími změnami ve způsobu vnímání současné populace. Na konferenci odeznělo celkem 38 příspěvků, z nichž 17 jich bylo předneseno zahraničními
účastníky z USA, Rakouska, Řecka, Nizozemí, Slovinska, Slovenska, Polska a Lotyšska. Konference se zúčastnilo přes
200 účastníků z celé České republiky a dalších evropských
států – Dánska, Lotyšska, Polska, Maďarska, Německa,
Nizozemí, Rakouska, Řecka, Slovinska a Slovenské republiky. Na ochozu I. patra Národního muzea před Pantheonem
bylo možné zhlédnout posterové prezentace dalších pěti
muzeí z České republiky a zahraničí.
Zástupci AMG se jako již tradičně zúčastnili valného shromáždění ČV ICOM, které se uskutečnilo dne
25. února 2009 v prostorách Moravského zemského muzea
v Brně. V průběhu roku 2009 AMG spolupracovala na dalších aktivitách dle plánu činnosti, jakými byly např. konference konzervátorů a restaurátorů s mezinárodní účastí v Hradci Králové ve dnech 8.–10. září 2009, 14. ročník
Veletrhu muzeí v Třebíči 28.–29. května 2009 atd.
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PhDr. Luděk Beneš se jako zástupce AMG zúčastnil 18. setkání pracovníků českých, bavorských, saských a poprvé i hornorakouských muzeí, které se konalo ve dnech 20.–22. září 2009 v Budyšíně tentokrát na téma „1989/2009:
20 let pokojné revoluce. Šance i povinnost pro muzea.“ Podrobná zpráva o průběhu konference byla otištěna na
stránkách šestého čísla Věstníku AMG.
Při řešení některých legislativních otázek pokračovaly i v roce 2009 obnovené kontakty s Unií zaměstnavatelských svazů. O nový prvek ve vnějších vztazích AMG se rozšířila spolupráce s Asociací krajů ČR také v oblasti muzejní
legislativy.
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).
V oblasti zahraničních vztahů pokračovaly již tradiční kontakty AMG s partnerskou organizací Zväz múzeí na
Slovensku. Ve dnech 27.–29. listopadu 2009 se v rakouském Linci konalo výroční zasedání představitelů sítě evropských muzejních asociací NEMO (Network of European Museum Organisations). Za AMG se jednání konference zúčastnila PhDr. Helena Koenigsmarková. Setkání se konalo v prostorách Státní galerie (dříve Zemské museum)
a Linec byl zvolen jistě i proto, že byl Evropským městem kultury 2008. Konference se zúčastnilo 21 zemí a byly zde
představeny všechny probíhající projekty, které mohou evropské asociace resp. muzea využívat či se k nim připojit.
Po diskuzi v pracovních skupinách členové rozhodli, že hlavním smyslem NEMO je lobování a zastupování muzeí
při EU. Členská struktura by měla být dostatečně flexibilní, aby zahrnula dosavadní členy a zároveň mohla zajistit
nezávislý hlas evropských muzeí; podporu z EU považují všichni členové za zásadní, ale také by se mělo uvažovat
o případných členských příspěvcích. Na závěr jednání proběhly volby, kdy pro rok 2010 byla zvolena Elizabeta-Strukelj
a jako další členové exekutivy Peter Assmann, ředitel Rakouské asociace muzeí, a Siebe Weide, ředitel Nizozemské
asociace. PhDr. Helena Koenigsmarková využila setkání k dotazu, jak probíhá v jiných zemích zaúčtování muzejních
sbírek, pokud k němu vůbec přistoupily. Získané podklady pak předala OMG MK ČR.
V roce 2004 byla mezi Národním památkovým ústavem a AMG uzavřena dohoda o vzájemném uznávání průkazek členů AMG a pracovníků NPÚ a členů ICOMOS, přičemž platnost této dohody nebyla nijak časově omezena.
Na základě této dohody uspořádala Asociace muzeí a galerií ČR mezi svými členskými institucemi informační kampaň
o recipročním uznávání volných vstupů. V průběhu období 2007–2009 patrně také v souvislosti se změnami ve vedení NPÚ se na sekretariátu AMG začaly množit dotazy na platnost této dohody. Dohoda byla obnovena generálním
ředitelem NPÚ Pavlem Jeriem v druhé polovině roku 2007. Bohužel opět se změnou vedení NPÚ se začaly množit
případy, kdy průkazy členů AMG nebyly na památkových objektech ve správě NPÚ uznávány. Stejně tak i stran některých členských muzeí a galerií AMG, ač byla o vzájemné dohodě o reciprocitě volných vstupů přesně informována,
nebyla tato dohoda respektována. Exekutiva AMG opakovaně projednala přínos vzájemného uznávání volných vstupů mezi oběma institucemi a rozhodla se, oslovit nové vedení NPÚ ve věci možnosti obnovení této dohody. Dne
23. července 2009 se uskutečnilo společné jednání, kterého se zúčastnili výkonná ředitelka AMG Anna Komárková,
DiS. a hlavní kastelán NPÚ Mgr. Milan Svoboda. Na schůzce bylo domluveno, že reciprocita uznávání volných vstupů
by měla být do budoucna zachována a potvrzena společnou smlouvou, zároveň by AMG ihned po uzavření dohody
zopakovala mezi svými členy informační kampaň a průkazka AMG by se pak znovu objevila na seznamu průkazů,
které NPÚ uznává pro volný vstup do svých objektů. Smlouva, kterou připravilo právní oddělení NPÚ, byla nakonec
projednána v orgánech AMG až počátkem roku 2010.

Faktografická část
A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2009
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 2009 měla AMG 60 individuálních, 6 čestných a 264 řádných členů. V průběhu roku 2009
Senát AMG přijal na základě přihlášek 13 řádných členů a 3 individuální členy; 1 řádný a 1 individuální člen v průběhu
roku z AMG vystoupili. Z důvodu dlouhodobého neplnění povinnosti člena AMG – neplacení členských příspěvků
bylo v závěru roku 2009 vyloučeno 5 řádných členů. K 31. prosinci 2009 bylo registrováno 62 individuálních, 6 čestných a 271 řádných členů.
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Druh zřizovatele

Celkem muzea v ČR

Členská muzea AMG

tj. v %

Ministerstvo kultury ČR

18

18

100,00%

Kraj

98

83

84,69%

Město nebo obec

261

112

42,91%

Jiné ministerstvo

6

5

83,33%

Památkový ústav

8

2

25,00%

Podnikatelský subjekt

47

13

27,66%

Nevládní nezisková organizace

64

20

31,25%

Soukromá osoba

42

5

11,90%

Církev či náboženská společnost

11

5

45,45%

Vysoká škola

10

6

60,00%

Jiný zřizovatel

12

2

36,66%

Celkem

577

271

46,97%

B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG v roce 2009
Exekutiva AMG

Do IX. Sněmu AMG (6. října 2009):
Předsedkyně AMG: PhDr. Eva Dittertová, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o., Muzeum Cheb
I. místopředseda AMG: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.,
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)
Od IX. Sněmu AMG (7. října 2009):
Předsedkyně AMG: PhDr. Eva Dittertová, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o., Muzeum Cheb
I. místopředseda AMG: PhDr. Luděk Beneš, Muzeum
Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi
II. místopředsedkyně AMG: PhDr. Helena Koenigsmarková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Členové exekutivy: PhDr. Jana Hutníková (Muzeum
Českého lesa v Tachově), PhDr. Pavel Douša, Ph.D.,
(Národní muzeum – Historické muzeum), Mgr. Irena
Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně),
PhDr. Zita Zemanová (Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy)
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 2009:
Exekutiva se za rok 2009 sešla celkem třináctkrát:
8. ledna, 28. ledna, 5. března, 24. března, 15. dubna,
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26. května, 10. června, 13.–14. července, 20. srpna, 8. září,
26. října, 3. prosince a 10. prosince.
Pro potřeby přímého kontaktu si nová exekutiva AMG po
IX. Sněmu v Písku rozdělila jednotlivé Krajské sekce AMG
a sféry kompetencí v rámci AMG.
PhDr. Luděk Beneš – Středočeská a Olomoucká krajská
sekce; koncepční činnost a legislativní aktivity
PhDr. Eva Dittertová – Jihočeská a Karlovarská krajská
sekce; koncepční činnost a vnitřní chod AMG
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. – Moravskoslezská krajská sekce a Krajská sekce Vysočina; vnější vztahy AMG, muzeologie a vzdělávání
PhDr. Jana Hutníková – Plzeňská a Ústecká krajská sekce;
Věstník AMG, ediční činnost
Mgr. Irena Chovančíková – Jihomoravská a Zlínská krajská sekce; Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, propagace a popularizace muzejnictví
PhDr. Helena Koenigsmarková – Liberecká krajská sekce
a Krajská sekce hlavního města Prahy; vnější vztahy, kontakt se zahraničím (NEMO)
PhDr. Zita Zemanová – Královéhradecká a Pardubická
krajská sekce; vnitřní chod AMG

Senát AMG

Členové senátu: Dle stanov AMG jsou členy senátu s hlasem rozhodovacím členové exekutivy AMG, předsedové
krajských sekcí a komisí a představitelé institucí zařazených do 1. kategorie členských příspěvků dle § 10 odst. 7
Stanov AMG. Členy senátu s hlasem poradním jsou předsedové oborových a regionálních kolegií, členové revizní
komise a výkonný ředitel AMG.
Zasedání v roce 2009:
Senát zasedal v průběhu roku 2009 celkem čtyřikrát, ve
dnech 5. března, 26. května, 8. září a 10. prosince.

Krajské sekce AMG

Krajská sekce hlavního města Prahy
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová,
Muzeum hlavního města Prahy, datum poslední volby
15.12.2009.
Zasedání v roce 2009:
20.5.2009, Muzeum hlavního města Prahy – příprava
IX. sněmu AMG (výzva k podávání návrhů na kandidáty
do nové exekutivy – diskuze o způsobu kandidování do
exekutivy, případně na změnu Stanov), informace o stavu soutěže Gloria musaealis, informace o muzejní legislativě – zejména zákonu o účetnictví.
15.12.2009, Muzeum hlavního města Prahy – informace z posledního zasedání senátu (10.10.2009), informace o vyhlášení ceny Gloria Musaealis 2009 a Festivalu
muzejních nocí 2010, problematika vzájemného uznávání průkazek AMG a NPÚ, informace o muzejní statistice,
informace o muzejní legislativě – zejména zákonu o účetnictví, volba předsedy Krajské sekce hl. m. Prahy.

Středočeská krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Jan Vinduška, Polabské muzeem
v Poděbradech, datum poslední volby 29.11.2006
Nový předseda sekce: Mgr. David Hroch, Městské muzeum Sedlčany, datum volby 24.11.2009
Zasedání v roce 2009:
24.11.2009, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
– volba předsedy Středočeské krajské sekce AMG, diskuze nad děním v oboru, informace o činnosti AMG.

Jihočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Pavel Šafr, Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, datum poslední volby
21.1.2010.
Zasedání v roce 2009:
31.3.2009, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích –
účast předsedkyně AMG PhDr. Evy Dittertové, informace
z jednání senátu z 5.3.2009, předsedkyně AMG seznámila s činností exekutivy.
Další činnost orgánu AMG:
Muzejní studijní exkurze po muzeích a významných
památkových objektech Chodska.

Plzeňská krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské
muzeum ve Zbiroze, datum poslední volby 2.12.2009.
Zasedání v roce 2009:
27.11.2009, Západočeské muzeum v Plzni – představení
nového řádného člena Plzeňské sekce Muzea Středních
Brd ve Strašicích. Seznámení s nejnovější činností nově
zvolené exekutivy a s děním v AMG. Informace k zákonu
o účetnictví a připomínky k „Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora AMG“. Dohoda o způsobu volby
nového senátora krajské sekce – elektronickou volbou.

Karlovarská krajská sekce

Nový předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš, Městské
muzeum Mariánské Lázně, datum volby 29.1.2010.
Zasedání v roce 2009:
Sekce se v roce 2009 nesešla.

Ústecká krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Milan Rosenkranc, Oblastní muzeum v Děčíně, p. o., datum poslední volby 10.12.2009.
Zasedání v roce 2009:
10.12.2009, Oblastní muzeum v Chomutově – zprávy ze
senátu, informace o Sněmu AMG, volba předsedy, návrh
putovní výstavy.

Liberecká krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Zdeněk Vitáček, Vlastivědné
muzeum a galerie Česká Lípa, datum poslední volby
15.2.2007.
Nová předsedkyně sekce: Mgr. Petra Hejralová, Městské
muzeum v Železném Brodě, datum volby 23.2.2010.
Zasedání v roce 2009:
Sekce se v roce 2009 nesešla.

Královéhradecká krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Zdeněk Zahradník, Muzeum
východních Čech v Hradci Králové, datum poslední volby
11.1.2010.
Zasedání v roce 2009:
Sekce se v roce 2009 nesešla.

Pardubická krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. František Šebek, Východočeské
muzeum v Pardubicích, datum poslední volby
18.12.2006.
Nový předseda sekce: Mgr. Jiří Junek, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, datum volby 19.10.2009.
Zasedání v roce 2009:
19.10.2009, Východočeské muzeum v Pardubicích –
seznámení s průběhem a výsledky IX. sněmu AMG,
konaného 6.–7.10.2009 v Písku, předseda krajské sekce
informoval přítomné o stavu legislativy ve vztahu k oboru muzejnictví, zvláště o problematických ustanoveních
prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, informoval
též o stavu příprav celostátní a krajské koncepce rozvoje muzejnictví. Přítomní informovali o situaci v jednotlivých muzeích, diskutovalo se o možných aktivitách sekce
v roce 2010. Volba nového předsedy krajské sekce.

Krajská sekce Vysočina
Předseda sekce: RNDr. Karel Malý, Muzeum Vysočiny
Jihlava, datum volby 20.6.2006 (na funkci rezignoval
v roce 2007).
Nový předseda sekce: MgA. Jiří Jedlička, Muzeum
Vysočiny v Havlíčkově Brodě, datum poslední volby
8.4.2010.
Zasedání v roce 2009:
Sekce se v roce 2009 nesešla.

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

Moravskoslezská krajská sekce

Předseda sekce: Mgr. Antonín Reček, Muzeum Brněnska,
datum poslední volby 17.12.2009.
Zasedání v roce 2009:
21.9.2009, Technické muzeum v Brně – informace
o připravovaném IX. Sněmu AMG v Písku, s ohledem
na připravený program na sněmu byli přítomní vyzváni
k osobní účasti na jeho jednání a také k podání návrhů na
členy Exekutivy AMG (návrh PhDr. Pavel Ciprian a Mgr.
Irena Chovančíková), informace o postupně připravovaných změnách v muzejní statistice Kult (MK) 14-01, informace o vývoji muzejní legislativy – zejména oceňování
sbírek, informace o projektu Muzejní noc 2010. Přítomní
byli vyzváni k většímu zapojení a poskytování informací
z činností jimi řízených muzeí formou článků do Věstníku
AMG.
17.12.2009, Muzeum města Brna – informace z jednání
Senátu AMG dne 10.12.2009; příprava kolokvia v Brně
v listopadu 2010 (obsah: 20 let činnosti AMG, autorský
zákon, digitalizace); informace o činnosti nové Exekutivy
AMG zvolené na IX. Sněmu AMG v Písku; o problémech se
vstupným (pro členy AMG) na Pražský hrad; o připravované smlouvě NPÚ k uznávání oboustranných průkazek;
vývoj úprav muzejní statistiky Kult (MK) 14-01; vyhláška č. 410/2009, zejména její § 71 – metoda oceňování
souboru majetku; informace k projektu Gloria musaealis
2009 – výzva k urychlenému podání návrhů dle jednotlivých kategorií do 28. 2.2010; Národní festival muzejních
nocí 2010; profesní etický kodex konzervátora.
Ve II. bloku jednání proběhla volba nového předsedy
krajské sekce AMG v souladu s § 14 Stanov AMG, byli
navrženi dva kandidáti a po provedené volbě byl zvolen
Mgr. Antonín Reček, stávající předseda.
Po ukončení jednání byli přítomní pozváni dr. Ciprianem,
ředitelem MMB k prohlídce výjimečné výstavy „Zlato
Inků – 1.000 let prokletí“.

Předsedkyně sekce: RNDr. Jiřina Kábrtová, Ostravské
muzeum, datum poslední volby 1.12.2006.
Nová předsedkyně sekce: Mgr. Hana Garncarzová,
Muzeum v Bruntále, datum poslední volby 30.10.2009.
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)
Zasedání v roce 2009:
21.3.2009, Ostravské muzeum – představení nového
ředitele Slezského zemského muzea v Opavě, účast na
křtu knihy o Moravskoslezském kraji (v knize jsou představena i muzea MS kraje).
22.6.2009, Ostravské muzeum – slavnostní otevření
nových stálých expozic v Ostravském muzeu.
30.10.2009, Slezské zemské muzeum v Opavě – zpráva
o činnosti sekce, volba nového předsedy sekce, návrh
na společnou muzejní noc pro muzea MS kraje – Slezská
muzejní noc, prohlídka konzervátorského centra ÚHV
PFP SLU.

Olomoucká krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Miloslava Hošková, Vlastivědné
muzeum v Olomouci, datum poslední volby 15.6.2006.
Nová předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová,
Vlastivědné muzeum v Šumperku, datum poslední volby
8.1.2010.
Zasedání v roce 2009:
Sekce se v roce 2009 nesešla.

Zlínská krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Ivan Plánka, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, datum poslední volby 13.11.2006.
Nový předseda sekce: Ing. Jiří Stránský, Muzeum
Kroměřížska v Kroměříži, datum poslední volby
4.2.2010.
Členové výboru: PhDr. Ivo Frolec (Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti), Mgr. Jiří Haas (Muzeum regionu
Valašsko ve Vsetíně)
Zasedání v roce 2009:
Sekce se v roce 2009 nesešla.
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Komise AMG

Komise archeologická
Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc., datum poslední volby 23.5.2007.
Členové výboru: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov n. Kn.), PhDr. Ondřej Chvojka
(Jihočeské muzeum, České Budějovice), Mgr. Dana Menoušková (Slovácké muzeum, Uherské Hradiště), PhDr.
Zdeňka Měchurová, CSc. (Moravské zemské muzeum,
Brno), tajemnice výboru, doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.
(Moravské zemské muzeum, Brno), PhDr. Pavel Šebesta
(Krajské muzeum, Cheb), PhDr. Alena Humpolová (Moravské zemské muzeum, Brno), PhDr. Bedřich Štauber
(Oblastní muzeum, Louny), PhDr. Markéta Tymonová
(Slezské muzeum, Opava) a PhDr. Jarmila Valentová (Národní muzeum, Praha), datum poslední volby 23.5.2007.
Počet členů komise: 45 institucí (63 zástupců), 1 individuální člen.
Zasedání v roce 2009 a konferenční činnost orgánu
AMG:
27.–29.5.2009, Muzeum Vysočiny Jihlava – „Muzea
a záchranné archeologické výzkumy“. Seminář s diskusí
byl věnován problematice muzeí ve vztahu k záchranným
archeologickým výzkumům, mimo jiné byly prezentovány i výsledky záchranné archeologické péče v kraji Vysočina. Archeologové z muzeí a institucí památkové péče
diskutovali o záchranné archeologické památkové péči
v jednotlivých krajích České Republiky. V rámci konference se její účastníci seznámili s archeologickými lokalitami
mikroregionu Telčsko a s Dolnorakouskou zemskou výstavou v Telči.

Komise botanická
Předseda komise: RNDr. Jiří Brabec (Krajské muzeum
Karlovarského kraje, p. o., Muzeum Cheb), datum poslední volby 29.5.2007.
Členové výboru: RNDr. Karel Sutorý (Moravské zemské
muzeum); Mgr. Kamila Dvořáčková (Muzeum Vysočiny
Jihlava, p. o.), datum poslední volby výboru 29.5.2007.
Počet členů komise: 38 institucí (53 zástupců), 2 individuální členové.
Zasedání v roce 2009:
27.5.2009, Úštěk – zvolení návrhové komise, informace
předsedy komise o jednání senátů AMG a o hospodaření
komise v roce 2008, informace o připravovaných akcích
v roce 2009, návrh rozpočtu a akcí na rok 2010, diskuse
plánu činnosti botanické komise AMG na období 2009 až
2011. Doplnění seznamu návrhů na témata determinačních seminářů a návrhů na místa jarních setkání pro další
roky. Vyslechnutí informací o tvorbě stanoviska botanické komise k návrhu databázového systému vytvářeného
CITEM.
Konferenční činnost orgánu AMG:
25.–29.5.2009, Úštěk – seminář botaniků muzeí ČR a SR.
Každoroční týdenní seminář sestávající z odborných exkurzí a přednášek tentokrát zaměřený na flóru a vegetaci
Českého Středohoří.
9.–10.11.2009, Brno – podzimní seminář: 9.11.2009 –
determinační seminář. Ing. Mgr. Pavel Trávníček: „Taxony
rodu Alchemilla v ČR“. Intenzivní kurz zaměřený tentokrát na problematiku určování taxonů rodu kontryhel
v ČR. Přednášku a determinační praktikum vedl Ing. Mgr.
Pavel Trávníček. Po cca 2,5 hodinové přednášce následovalo determinační praktikum nad doneseným materiálem, které se protáhlo až do podvečerních hodin.
10.11.2009 – přednáška Doc. RNDr. Vladimír Řehořka,
CSc.: „Jak se správně jmenují“. O některých pěstovaných
rostlinách a našich omylech, při jejich pojmenovávání.
Více než 2 hod. přednáška a následná diskuse.
Další činnost orgánu AMG:
Spolupráce na seznamu botanických publikací za rok
2008. Vyšlo jako Brabec J. (ed.) (2009): Publikace s botanickou tématikou za rok 2008. – Zprávy České botanické
společnosti 44: s. 125–135.

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: 34 institucí (39 zástupců), 1 individuální člen.
Zasedání v roce 2009:
Komise se v roce 2009 nesešla.

Komise etnografů
Předseda komise: Mgr. Jaroslav Dvořák, Muzeum Beskyd
Frýdek-Místek, datum poslední volby 4.3.2008.
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Bechný (Západo-

české 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: 45 institucí (72 zástupců), 4 individuální členové.
Zasedání v roce 2009:
8.–9.6.2009, Jindřichův Hradec – „Dokumentace tradiční
lidové kultury v současnosti III.“, zavedení sbírek muzejní
povahy do účetní evidence – novela zákona č. 403/2008
Sb., zákon 477/2008 Sb. o přijímání darů v příspěvkových
organizacích, informace ze Senátu AMG a od exekutivy
AMG, zkušenosti členů komise s prováděním novely v jejich institucích a diskuse – účastníci semináře, pojmosloví etnografických sbírek, etnografické výstavy, expozice,
konference a semináře v muzeích.
21.–22.10.2009, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm – pracovní seminář „Budování nových
expozic a výstav v muzeích“. Seznámení se současným
stavem muzejní legislativy – novelou zákona č. 304/2008
Sb. o „Zavedení sbírek muzejní povahy do účetní evidence“, informace ze Senátu AMG, od Exekutivy AMG a vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k této
problematice.
Konferenční činnost orgánu AMG:
8.–9.6.2009, Jindřichův Hradec – témata semináře: „Dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti III.“, „Zavedení sbírek muzejní povahy do účetní evidence“, „Pojmosloví etnografických sbírek“, „Etnografické výstavy,
expozice, konference a semináře v muzeích“. Semináře
se zúčastnilo 21 členů komise. Představili se noví členové
Etnografické komise AMG. Po ukončení jednání prohlídka expozic a výstav Muzea Jindřichohradecka. Odborná
exkurze.
21.–22.10.2009, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm – pracovní seminář „Budování nových
expozic a výstav v muzeích“. Zúčastnilo se 40 členů Etnografické komise a Českého svazu muzeí v přírodě. Předneseny byly příspěvky: „Výstavba nových expozic v areálu Valašské dědiny v rámci projektu Muzeum v přírodě
a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního
dědictví podpořeného grantem z Norska“ od Mgr. Radoslava Vlka, Ph.D. z Valašského muzea v přírodě. Poté
vystoupil Ing. Milan Gesierich taktéž z VMP s referátem
nazvaným „Stavby v muzeu a legislativa“. Zahraniční
účastnice setkání PhDr. Iveta Zuskinová z Národopisného múzea a Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku přednesla příspěvek „Ľudové truhly na odev a textil
– Sprístupnený depozitár v Múzeu liptovském dediny
v Pribyline“. Následně podal zprávu o „Požární ochraně památkově chráněných objektů“ Ing. Radek Stolář
z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Posléze
seznámil účastníky PhDr. František Ledvinka ze Souboru
lidové architektury Zubrnice s aktivitami této instituce.
Úvodní příspěvek druhého dne pracovního semináře
s názvem „Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy“ představil Mgr. Martin Šimša z Národního ústavu lidové kultu-
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ry ve Strážnici. Posléze poreferovala PhDr. Věra Tomolová
z Ústavu historických věd FPF SU v Opavě o „Úskalích
tvorby muzejních expozic a výstav“. Odborná exkurze.
Další činnost orgánu AMG:
9.6.2009 – exkurze členů Etnografické komise AMG –
Provaznické muzeum Deštná, Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, zámek Červená Lhota.
22.10.2009 – exkurze členů Etnografické komise AMG –
Soláň (Čarták) – Karlovské muzeum a Kostel Panny Marie
Sněžné Velké Karlovice – Toleranční kostel Velká Lhota.

Komise geologů
Předsedkyně komise: RNDr. Petra Burdová, Národní muzeum, datum poslední volby 28.5.2009.
Členové výboru komise: RNDr. Stanislav Houzar, PhD. –
Moravské zemské muzeum, zástupce předsedy, datum
poslední volby 28.5.2009.
Počet členů komise: 19 institucí (35 zástupců).
Zasedání v roce 2009:
26.–29.5.2009, Jihomoravské muzeum ve Znojmě –
hlavní náplní jednání byla zpráva o činnosti geologické
komise AMG a novinkách z činnosti celé AMG, kterou
přednesla předsedkyně komise Mgr. Petra Burdová. Diskuze probíhala na téma legislativa, pracovní podmínky,
evidence sbírek, vyhlašované soutěže a jejich výsledky.
Ediční činnost orgánu AMG:
Jaroslav Šmerda et al. (2009): Exkurzní průvodce – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 23 s.
Publikace vzešla ze společné činnosti tří spoluautorů,
kteří se zabývají geologickou problematikou oblasti JV
části Českého masívu.
Konferenční činnost orgánu AMG:
26.–28.5.2009, Jihomoravské muzeum ve Znojmě –
v poměrně geologicky složitém terénu se účastníci seznámili s řadou lokalit, které umožňují poznat a pochopit
geologickou stavbu, sběrem materiálu pak obohatit sbírky jednotlivých muzeí a odnést si i studijní materiál k další badatelské činnosti. Hlavní organizátor Mgr. J. Šmerda
se svého úkolu přípravy a zajištění semináře zhostil po
všech stránkách na výborné úrovni a nabitý program dokázal i organizačně zvládnout na výbornou.
Další činnost orgánu AMG:
Diskuse nad výstavními tématy a výměna výstav.

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, Plzeňský kraj), PhDr.
Květa Hartmanová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (tajemnice).
Členové výboru, zástupci jednotlivých krajů:
PhDr. Štěpánka Běhalová, Muzeum Jindřichohradecka
(Jihočeský kraj), Jana Fridrichová, Vlastivědné muzeum
a galerie v České Lípě (Liberecký kraj), Mgr. Jana Habustová, Vlastivědné muzeum v Olomouci (Olomoucký kraj),
Vladimír Jarý, Muzeum a galerie Orlických hor v Rych-
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nově n. Kněžnou (Královehradecký kraj), PhDr. Božena
Kabelíková, Muzeum Vysočiny Třebíč (Kraj Vysočina), Zuzana Kafková, Technické muzeum v Brně (Jihomoravský
kraj), Zdeňka Maňasová, Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti (Zlínský kraj), Irena Michaláková, KMKK Muzeum
Cheb (Karlovarský kraj), PhDr. Jana Michlová, Regionální
muzeum v Teplicích (Ústecký kraj), Iva Nývltová, Muzeum východních Čech (Královéhradecký kraj), Mgr. Alena
Petruželková, Památník národního písemnictví (Kraj Praha), PhDr. Martin Sekera, Národní muzeum (Kraj Praha),
Mgr. Eva Entlerová, Muzeum stříbra v Kutné Hoře (Středočeský kraj), Mgr. Helena Stejskalová, Jihočeské muzeum České Budějovice (Jihočeský kraj), Mgr. Renáta Tetřevová, Východočeské muzeum v Pardubicích (Pardubický
kraj), Mgr. Zuzana Tichá, Slezské zemské muzeum Opava
(Moravskoslezský kraj), PhDr. Helga Turková, Národní
muzeum (Kraj Praha); datum poslední volby 17.10.2007.
Počet členů komise: 49 institucí (81 zástupců), 2 individuální členové.
Zasedání v roce 2009:
16.3.2009 – příprava programu 33. semináře v Pardubicích, zprávy z AMG, ze SKIP a situace v programech
VISK.
29.6.2009 – příprava programu semináře v Pardubicích,
řešení personálních otázek ve výboru komise, kooptace
Dr. Martiny Horákové pro galerie, změna ve Středočeském kraji, informace o knihovnickém happeningu ve Vsetíně, exkurze do knihovny Národního filmového archivu.
14.12.2009 – zhodnocení semináře v Pardubicích, návrh
odborného programu pro 34. seminář 2010 v České Lípě,
změny v personálním složení výboru – končí jednatelka
Dr. K. Hartmanová, zástupce Karlovarského kraje I. Michaláková, zástupce Moravskoslezského kraje Mgr. Z. Tichá, vzpomínka na zemřelé členy komise – Dr. V. Zahradníčka a Dr. K. Bezděka.
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:
7.–9.9.2009, Pardubice, Východočeské muzeum – seminář byl úspěšný, nižší účast než v minulém semináři,
98 účastníků. Na začátku semináře proběhla valná hromada komise. Program semináře byl rozdělen tradičně
do bloků: „Změny v legislativě, které se týkají knihoven
a muzeí" a „Sbírkové fondy v muzejních knihovnách".
Proběhly 2 workshopy – první ke službám muzejních
knihoven a druhý ke zpracování speciálních sbírek
v knihovnách. Účastníci viděli zpracování starých tisků
v systému Clavius a v systému KP-win. Program byl doplněn zprávami a novinkami z různých muzeí, nechybělo
ani tradiční policejní okénko. Seminář doprovázely i dvě
odborné exkurze – po architektuře Pardubic a na Kunětickou Horu.
Další činnost orgánu AMG:
Stálá spolupráce se Svazem knihovníků a informačních

pracovníků, vzájemná informovanost a účast na různých
akcích, seminářích atd.
Rozšiřuje se počet muzejních knihoven, které spolupracují se Souborným katalogem NK ČR. Toto oddělení NK
upořádalo školení katalogizace podle pravidel AACR pro
knihovníky, kterého se mohli zúčastnit i další muzejní knihovníci.
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 (KKR)
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.
Počet členů komise: 72 institucí (218 zástupců), 17 individuálních členů.
Zasedání v roce 2009:
Pracovní skupina Kovy
V roce 2009 se scházela pouze redakční rada k jednání
o průběhu dokončování kapitoly 7 a redakčních prací
přepracované kapitoly 1; kontrola kap. 2 až 6. připravované publikace. V závěru roku probíhaly redakční práce
kap. 7. Rovněž byl připraven seznam konzervačních prací
archeologických nálezů pro DVD. Skupina se během roku
2009 sešla třikrát (24.2., 17.8. a 7.9.). Byly projednány projednali příspěvky na konferenci v Hradci Králové
a doporučeni oponenti jednotlivých příspěvků. Členové kovové skupiny se podíleli i na vypracování několika
oponentských posudků. Spolupráce s vedením pracovní
skupiny Textil.
Pracovní skupina pro vytvoření Dokumentu o profesi
konzervátora-restaurátora
V roce 2009 se pracovní skupina nesešla, protože se čekalo na přijetí tohoto Dokumentu Sněmem AMG, který
se konal v říjnu 2009 v Písku.
Pracovní skupina Textil
Během celoročního cyklu „Textil od pravěku do konce
středověku“ se uskutečnilo 21 odborných přednášek na
téma textil – archeologický textil, historické souvislosti vývoje, orientální textil a restaurování. Své příspěvky
přednesli pracovníci Národního muzea, členové Archeologického ústavu AV ČR, VŠCHT, FS ČVUT i další odborníci, památkáři a restaurátoři. Většina přednášek vyšla ve
sborníku z odborného semináře „Textil v muzeu“. Jednodenní seminář uskutečnila Aranka Součková Daňková
v rámci setkání členů sekce Středočeského kraje 2. listo-

padu 2009 v Nymburce. Byl proveden průzkum používaných chemikálií a přípravků pro konzervaci.
V termínu 15.–18.4.2009 se uskutečnila studijní cesta do
Textilního muzea v St. Gallénu a restaurátorského centra Abegg – Stiftung ve Švýcarsku, které se zúčastnilo 40
osob. Informace o této cestě byly prezentovány na odborném semináři „Textil v muzeu“ a byly zveřejněny i ve
Sborníku z tohoto semináře.
Rozvíjela se spolupráce mezi pracovní skupinou Textil,
pracující pod Komisí konzervátorů-restaurátorů a Etnografickou komisí, ve formě redakční rady periodika „Textil
v muzeu“ v souvislosti s plánem na zařazení publikace
na seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik ČR
a příspěvků na stejnojmenném odborném semináři.
Konferenční činnost orgánu AMG:
8.9.–10.9.2009, Hradec Králové – Konference konzervátorů-restaurátorů, pořádaná Technickým muzeem v Brně
ve spolupráci s Komisí KR AMG a Muzeem Východních
Čech v Hradci Králové.
Ediční činnost orgánu AMG:
Ve spolupráci s TMB vydán Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů, Hradec Králové 2009, Brno 2009,
ISBN 978-80-86413-62-4.
Další činnost orgánu AMG:
Členství Komise KR v E.C.C.O. – přihláška byla oficiálně předána na valné hromadě E.C.C.O. 31. března 2009
v Sofii v Bulharsku. Na tomto byla komise také jednomyslně ostatními členy přijata jako asociační člen E.C.C.O.
Plnoprávnému členství komise brání úprava stanov, kterou vyžadují směrnice E.C.C.O.
Během dvou jednacích dnů bylo kromě přijetí nových členů diskutováno několik aktuálních otázek. Kromě právního postavení v rámci orgánů EU a Rady Evropy byl přijat
dokument „Evropská doporučení pro konzervaci a restaurování kulturního dědictví“. Velmi ožehavé téma bylo
otevřeno v souvislosti s platností nové evropské směrnice o uznávání kvalifikací. Na závěr rokování byla delegáty E.C.C.O. odmítnuta „Rezoluce o terminologii v oblasti
konzervace a restaurování“, kterou na svém generálním
shromáždění v září 2008 v New Delhi přijal ICOM-CC, na
základě tříleté práce mezinárodní pracovní skupiny.

Komise muzeologická
Předsedkyně komise: Mgr. Irena Chovančíková, Masarykovo muzeum v Hodoníně, datum poslední volby
28.5.2007.
Nová předsedkyně komise: Mgr. Dana Veselská, Židovské muzeum v Praze, datum volby 21.1.2010.
Členové výboru komise: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (I. místopředseda, Národní muzeum); 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.
Noví členové výboru komise: PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
(Národní muzeum); Mgr. Irena Chovančíková, (Masarykovo muzeum v Hodoníně); Mgr. Barbora Klipcová (Regionální muzeum a galerie v Jičíně); Mgr. Petr Nekuža
(člen, Technické muzeum v Brně).
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Počet členů komise: 27 institucí (36 zástupců), 2 individuální členové.
Zasedání v roce 2009:
16.9.2009, Židovské muzeum, Praha – informace o členstvu, rekapitulace programového prohlášení a strategie
činnosti MUK s poukazem na nové volební období, nutnost svolání plenárního zasedání a nových voleb dle stanov, zároveň nutnost přípravy nové strategie, informace
o aktivitách členů, J. Dolák promluvil na témata Future
museums and Libraries, digitalizace muzikologických sbírek, o vyvolání diskuse o kritériích hodnocení projektů
v soutěži Gloria musaealis, aktuální problémy – zákon
o účetnictví, návrh programového prohlášení AMG na
sněm v Písku, návrh změny jednacího řádu MUK na plenárním zasedání, která by umožnila řešit členství těch
členů, kteří se jednání MUK prakticky nezúčastňují, stanovení data a místa plenárního zasedání MUK s diskuzním fórem 21.–22.1.2010 v Technickém muzeu v Brně.
Konferenční činnost orgánu AMG:
18.–19.6.2009, Masarykovo muzeum v Hodoníně – Seminář „Muzejní marketing“ byl zaměřen na objasnění
mechanismů fungování metod typických pro hospodářskou a obchodní sféru nebo pro komerční oblasti kultury
v praxi muzeí.

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: 20 institucí (28 zástupců).
Zasedání v roce 2009:
Komise se v roce 2009 nesešla.

Komise numizmatiků
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 2009:
Komise se v roce 2009 nesešla.

Komise pro bezpečnost v muzeích
Předseda komise: Ing. Pavel Jirásek, individuální člen
AMG.
Členové výboru komise: PhDr. Michal Lukeš (Národní muzeum, Praha – místopředseda); PhDr. Ivan Plánka
(Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – tajemník).
Počet členů komise: 11 institucí (13 zástupců), 1 individuální člen.
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Zasedání v roce 2009:
Komise se v roce 2009 nesešla.

Komise pro lidové stavitelství
Předseda komise: PhDr. Luboš Smolík, Muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech.
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm);
Mgr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech);
PhDr. Radim Urbánek (Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě).
Počet členů komise: 22 institucí (25 zástupců), 3 individuální členové.
Zasedání v roce 2009:
Komise se v roce 2009 nesešla.

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 (8 zástupců).
Zasedání v roce 2009:
Komise se v roce 2009 nesešla.

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: 20 institucí (20 zástupců), 3 individuální členové.
Konferenční činnost orgánu AMG:
19.11.2009, Uměleckoprůmyslové museum – obdobný seminář, zaměřený na programy pro rodiny s dětmi
pod názvem „Muzeum a rodina“. Formou řízené diskuze
zde byly konzultovány konkrétní zkušenosti a problémy
zúčastněných muzeí, účastníci si také v rámci praktické
části workshopu vyzkoušeli návrh programu pro rodinné
návštěvníky.

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Předseda komise: Mgr. Přemysl Reibl, Národní zemědělské muzeum Praha, datum poslední volby 25.2.2008.
Nová předsedkyně komise: Mgr. Hana Němcová, Muzeum města Ústí nad Labem, datum volby 7.12.2009.
Členové výboru komise: Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně
– místopředseda), Mgr. Marie Pitrová (Skanzen Rožnov
pod Radhoštěm), PaedDr. Zdeňka Poláková (Moravské
zemské muzeum v Brně), Mgr. Přemysl Reibl (Národní zemědělské muzeum), Eva Strouhalová (Moravská galerie
v Brně), datum poslední volby 7.12.2009.
Počet členů komise: 37 institucí (54 zástupců), 1 individuální člen.

Zasedání v roce 2009:
5.2.2009 – vzdělávací kurz pro muzejní pedagogy, Praha.
15.6.2009 – přijetí nových členů, příprava semináře v Plzni, vzdělávací kurz pro muzejní pedagogy, Brno.
12.10.2009 – vyhodnocení semináře v Plzni, přijetí nových členů, informace o činnosti CMP MZM, Brno.
23.11.2009 – zpráva o rezignaci předsedy, příprava volby
nového předsedy, rezignace Mgr. Horákové ze zdravotních důvodů, zpráva o sněmu AMG, projednán návrh na
zařazení edukačních pracovníků muzeí do katalogu prací.
7.12.2009 – zpráva o činnosti komise v roce 2009, představení plánované činnosti v roce 2010, volby.
Konferenční činnost orgánu AMG:
30.9.–1.10.2009 – seminář v Plzni.

Komise pro výpočetní techniku
Činnost komise byla zrušena IX. Sněmem AMG v roce
2009.

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,
Brno): 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: 41 institucí (93 zástupců).
Zasedání v roce 2009:
28.–29.4.2009 – jarní zasedání v rámci semináře „Fotografie v muzeích“, který KRHMS pořádala ve spolupráci
s TMB. Program jednání: informace z orgánů AMG; pří-

prava odborného semináře ve Velkých Karlovicích; burza
výstav, informace o činnosti členských muzeí.
30.9.–1.10.2009 – podzimní zasedání v rámci odborného semináře pořádaného ve Velkých Karlovicích. V rámci
třídenního semináře proběhlo plenární zasedání komise.
Program jednání: informace z orgánů AMG; plán činnosti
komise na rok 2010 – obsahové zaměření odborných seminářů; odborný seminář s programem.
Konferenční činnost orgánu AMG:
28.–29.4.2009 – I. celostátní seminář „Fotografie v muzeích“ pořádaný komisí ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Ze semináře byl péčí TMB vydán sborník.
Přednášky a prezentace: Jiří Zikmund: příspěvek o historických fotografických technikách; Jiří Víšek: příspěvek
o vývoji výtvarného pojetí fotografie; Petra Vávrová: příspěvek o základech péče a konzervace hlavních typů historických fotografických materiálů; Michal Veselý, Petr
Dzik: Péče o moderní fotografické materiály; Prezentace
fy EMBA o nabídce obalových materiálů pro fotografické materiály; Prezentace fy CEIBA o nabídce obalových
materiálů pro fotografické materiály; Karel Nechvátal:
prezentace nabídky a možností softwaru fy BACH pro
zpracování fotografických sbírek v muzeích; Marie Kocinová: prezentace softwaru DEMUS pro zpracování fotografických sbírek v muzeích; David Cigánek: příspěvek
o možnostech, kladech a úskalích digitalizace fotografických sbírek v muzeích.
30.9.–1.10.2009 – II. odborný seminář ve Velkých Karlovicích – 1. blok: Jednání zahájil starosta Velkých Karlovic,
následovaly informace z orgánů AMG, kontrola plnění
plánu činnosti komise v roce 2009, kdy bylo konstatováno, že komisi se v letošním roce podařilo organizovat
2 odborné semináře a následně proběhla tradiční výměna informací o připravovaných výstavách, konferencích
atd. Dále byl zpracován návrh programu činnosti komise
v roce 2010, záměrem je uskutečnit jednodenní jednání
v Brně a dvoudenní seminář v Břeclavi, který bude zaměřen na problematiku dokumentace historie a současnosti
národnostních menšin a dějiny dopravy a formy jejich
prezentace. 2. blok: Problematika odborné činnosti malých muzeí. Exkurze do malých muzeí na Valašsku. Večerní workshop spojen s historií a současností Moravských
gobelínových dílen, včetně představení vzácných sbírkových fondů gobelínů ve valašskomeziříčských sbírkách
jak regionálního, tak i soukromého muzea. Metodika
a technika práce historiků v terénu a uplatňování metody
„oral history“.
Další činnost orgánu AMG:
V roce 2009 pokračovala putovní výstava „Doteky Orientu“, připravená členy komise ze Zlínského kraje – výstava
orientálních sbírek těchto muzeí byla v roce 2009 instalována ve Slováckém muzeu v Uh. Hradišti a závěrem v Muzeu Valašska ve Valašském Meziříčí. 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.
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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: 32 institucí (46 zástupců).
Zasedání v roce 2009:
9.9.2009, Orlické Záhoří, chata Bedřichovka – nové členské registrace.
Konferenční činnost orgánu AMG:
9.–11.9.2009 – společný seminář komise zoologů AMG
a zoologů SOP v Orlickém Záhoří – plenární zasedání,
11 odborných referátů, celodenní exkurze po CHKO Orlické hory.

Opava, Slezské zemské muzeum
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni
Praha 1, Národní galerie v Praze
Praha 1, Národní knihovna ČR
Praha 1, Národní muzeum
Praha 1, Památník národního písemnictví
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Praha 1, Židovské muzeum v Praze
Praha 3, Vojenský historický ústav Praha
Praha 7, Národní technické muzeum
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka
Terezín, Památník Terezín, národní kulturní památka

Další členové senátu AMG s hlasem rozhodovacím

Revizní komise AMG

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.

Předsedkyně: Ing. Milena Burdychová, Regionální muzeum v Chrudimi (od 7.10.2009)
Členové komise: Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum
v Bruntále), PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod)

C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG v roce 2009
Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
Předseda kolegia: PhDr. Milan Horký, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, datum poslední volby
23.11.2004.
Zasedání v roce 2009:
6.4.2009, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici –
dění v AMG, aktuální dění v muzeích kolegia, diskuze
o volbě nového předsedy.

Kolegium muzeí královských měst
Předsedkyně kolegia: RNDr. Miroslava Šandová, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, datum poslední
volby 15.12.2009.
Členové výboru: Mgr. František Povolný, Muzeum TGM
v Rakovníku, PhDr. Bedřich Štauber, Oblastní muzeum
v Lounech, příspěvková organizace.
Zasedání v roce 2009:
10.2.2009, Rakovník – zejména problematika evidence
sbírek v souvislosti se změnami vyhlášky
o účetnictví.
15.12.2009, Rakovník – volba předsedy kolegia, ekonomické otázky členských muzeí, spolupráce s universitou
3. věku, zapojení muzeí do celoživotního vzdělávání veřejnosti, spolupráce se spolky v místě působení muzeí,
burza výstav.
Další činnost orgánu AMG:
Společné jednání kolegia – 2x ročně ev. dle další aktuální
potřeby, vzájemná pomoc při realizaci výstav půjčováním
sbírek na výstavy dle potřeb členských muzeí.

22

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

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

Kolegium jihomoravských muzeí
Předseda kolegia: Ing. Jaroslav Martínek, Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Zasedání v roce 2009:
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.

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Předseda kolegia: Petr Pech.

Kolegium muzeí Prácheňska
Předsedkyně kolegia: Jitka Velková, Městské muzeum
a galerie Vodňany, datum poslední volby 16.12.2008.
Členové výboru: PhDr. Miroslav Špecián – Muzeum
středního Pootaví Strakonice, PhDr. Jiří Prášek – Prácheňské muzeum v Písku, 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 2009:
2.11.2009, Městské muzeum a galerie Vodňany – sbírkotvorná činnost – komise, diskuse o aktuálních otázkách
v muzejnictví, proběhlé muzejní exkurze, nabídka putovní výstavy malíře Jana Trampoty (1889–1942).
Konferenční činnost orgánu AMG:
30.10.2008, Muzeum středního Pootaví Strakonice –
mlýn Hoslovice: seznámení s unikátní nově opravenou
památkou.
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 pobeskydských muzeí
Předseda kolegia: PhDr. Ivo Otáhal, Muzeum Novojičínska.

Kolegium šumavských muzeí

Členové kolegia se rozhodli navázat jednání se zástupci
Kolegia jihočeských muzeí o budoucím spojení obou kolegií.

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

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

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

Předseda kolegia: Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum.

D. Hospodaření AMG v roce 2009
AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání (nezisková organizace). Jako občanské sdružení
je registrována Ministerstvem vnitra ČR (č. reg. VSP/1-971/90-R), IČ 61383716, bankovní spojení: GE Capital Bank
Praha, č.ú. 2233905504/0600.

E. Přehled hospodaření AMG v roce 2009
Činnost

Zakázka

Příjmy

Celkem

AMG

MK ČR

k 31.12.2009

k 31.12.2009

k 31.12.2009

462 258,09 Kč

462 258,09 Kč

- Kč

1 513 574,00 Kč

1 513 574,00 Kč

- Kč

438,42 Kč

438,42 Kč

- Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

- Kč

6 477,00 Kč

6 477,00 Kč

- Kč

41 020,00 Kč

41 020,00 Kč

- Kč

Příjmy nedaňové
převod z roku 2008
členské příspěvky AMG
úrok u běžného účtu
příspěvky členů ČKMŠ
dobropis
zaplacené pohledávky 2008
Granty a dotace
dotace MK ČR

1 900 000,00 Kč

- Kč

1 900 000,00 Kč

Magistrát města Brna

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

- Kč

Magistrát hl. m. Prahy

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

- Kč

Celkem granty a dotace

2 100 000,00 Kč

200 000,00 Kč

1 900 000,00 Kč

Celkem

4 138 767,51 Kč

2 238 767,51 Kč

1 900 000,00 Kč

prodej

2 678,00 Kč

2 678,00 Kč

- Kč

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

- Kč

416 480,00 Kč

416 480,00 Kč

- Kč

Příjmy daňové
služby (reklama)
propagace Pražská muzejní noc
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Činnost

Zakázka
propagace Brněnská muzejní noc

Celkem

AMG

MK ČR

167 829,00 Kč

167 829,00 Kč

- Kč

služby Muzeum a změna III.

74 000,00 Kč

74 000,00 Kč

- Kč

služby NIPOS

42 000,00 Kč

42 000,00 Kč

- Kč

služby IX. Sněm AMG

12 500,00 Kč

12 500,00 Kč

- Kč

Gloria musaealis

60 900,00 Kč

60 900,00 Kč

- Kč

Škola muzejní propedeutiky

42 500,00 Kč

42 500,00 Kč

- Kč

Muzeum a změna III.

97 048,69 Kč

97 048,69 Kč

- Kč

IX. Sněm AMG, Písek

39 800,00 Kč

39 800,00 Kč

- Kč

Muzeum a rodina

11 800,00 Kč

11 800,00 Kč

- Kč

4 100,00 Kč

4 100,00 Kč

- Kč

Celkem účastnické poplatky

256 148,69 Kč

256 148,69 Kč

- Kč

Celkem

991 635,69 Kč

991 635,69 Kč

- Kč

5 130 403,20 Kč

3 230 403,20 Kč

1 900 000,00 Kč

Účastnické poplatky

Seminář Etnografické komise AMG

Celkem příjmy
Výdaje
A. Koncepční činnost
Statistika
zpracování Analýzy struktury sbírkových fondů

10 516,99 Kč

1 477,57 Kč

9 039,42 Kč

zpracování základního materiálu pro Benchmarking

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

- Kč

Celkem

30 516,99 Kč

21 477,57 Kč

9 039,42 Kč

Celkem koncepční činnost

30 516,99 Kč

21 477,57 Kč

9 039,42 Kč

provoz komise VII. a VIII. ročníku

109 832,00 Kč

- Kč

109 832,00 Kč

vyhlášení výsledků VII. ročníku

200 749,20 Kč

91 021,00 Kč

109 728,20 Kč

93 092,20 Kč

- Kč

93 092,20 Kč

403 673,40 Kč

91 021,00 Kč

312 652,40 Kč

výroba propagace

362 924,00 Kč

362 924,00 Kč

- Kč

služby a materiál

151 876,00 Kč

151 876,00 Kč

- Kč

Celkem

514 800,00 Kč

514 800,00 Kč

- Kč

výroba propagace

226 179,00 Kč

226 179,00 Kč

- Kč

služby a materiál

41 650,00 Kč

41 650,00 Kč

- Kč

267 829,00 Kč

267 829,00 Kč

- Kč

64 294,00 Kč

- Kč

64 294,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

64 294,00 Kč

- Kč

64 294,00 Kč

B. Propagace a popularizace muzejnictví
Gloria musaealis

výroční zpráva GM
Celkem
Pražská muzejní noc

Brněnská muzejní noc

Celkem
Festival muzejních nocí
výroba propagace
poštovné a kancelářské potřeby
Celkem
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Činnost

Zakázka

Celkem

AMG

MK ČR

výroba propagace

- Kč

- Kč

- Kč

poštovné a kancelářské potřeby

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem

- Kč

- Kč

- Kč

Muzea a 20. století

Server muzeí a galerií
nájem domén

23 126,00 Kč

- Kč

23 126,00 Kč

rekonstrukce stránek III. fáze

171 003,00 Kč

- Kč

171 003,00 Kč

Celkem

194 129,00 Kč

- Kč

194 129,00 Kč

1 444 725,40 Kč

873 650,00 Kč

571 075,40 Kč

OSA

- Kč

- Kč

- Kč

Členství v Unii zaměstnavatel. svazů

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem legislativa

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem propagace
C. Legislativní aktivity

D. Muzeologie a vzdělávání
Škola muzejní propedeutiky
poštovné a logistika

32 902,10 Kč

- Kč

32 902,10 Kč

cestovné lektorů

4 641,00 Kč

- Kč

4 641,00 Kč

honoráře lektorů

53 500,00 Kč

- Kč

53 500,00 Kč

Základní výukový text - skripta ŠMP

55 500,00 Kč

- Kč

55 500,00 Kč

111 027,00 Kč

- Kč

111 027,00 Kč

30 000,00 Kč

- Kč

30 000,00 Kč

287 570,10 Kč

- Kč

287 570,10 Kč

Etnografická komise AMG

20 000,00 Kč

- Kč

20 000,00 Kč

Celkem

20 000,00 Kč

- Kč

20 000,00 Kč

307 570,10 Kč

- Kč

307 570,10 Kč

Základní databáze

8 879,00 Kč

- Kč

8 879,00 Kč

Databáze kulturních událostí

5 882,00 Kč

- Kč

5 882,00 Kč

14 761,00 Kč

- Kč

14 761,00 Kč

Výroční zpráva AMG za rok 2008

25 998,70 Kč

25 998,70 Kč

- Kč

Distribuce a poštovné, logistika

144 805,26 Kč

17 704,46 Kč

127 100,80 Kč

Celkem

170 803,96 Kč

43 703,16 Kč

127 100,80 Kč

tisk

196 477,60 Kč

- Kč

196 477,60 Kč

50 505,00 Kč

- Kč

50 505,00 Kč

246 982,60 Kč

- Kč

246 982,60 Kč

Sborník prací základního kurzu
nájem prostor
Celkem
Tvorba oborového názvosloví

Celkem vzdělávání
E. Ostatní odborné a informační činnosti
Tvorba oborových databází

Celkem
Ediční činnost

Věstník AMG
distribuce
Celkem

				

25

Činnost

Zakázka

Celkem

AMG

MK ČR

KKR – sborník

25 000,00 Kč

- Kč

25 000,00 Kč

Etnografická

15 000,00 Kč

- Kč

15 000,00 Kč

Celkem

40 000,00 Kč

- Kč

40 000,00 Kč

16 002,00 Kč

1 001,00 Kč

15 001,00 Kč

Ediční činnost komisí

Semináře oborových komisí
Botanická
Archeologická

4 958,00 Kč

- Kč

4 958,00 Kč

Regionální historie

14 973,00 Kč

- Kč

14 973,00 Kč

Geologická

15 000,00 Kč

- Kč

15 000,00 Kč

KKR

15 000,00 Kč

- Kč

15 000,00 Kč

Muzeologická

15 000,00 Kč

- Kč

15 000,00 Kč

7 766,00 Kč

- Kč

7 766,00 Kč

Zoologická
Knihovnická

- Kč

- Kč

- Kč

Etnografická

16 854,00 Kč

3 889,00 Kč

12 965,00 Kč

Komise pro muzejní pedagogiku

14 691,00 Kč

- Kč

14 691,00 Kč

Komise managementu

13 965,00 Kč

10 014,00 Kč

3 951,00 Kč

134 209,00 Kč

14 904,00 Kč

119 305,00 Kč

Technické muzeum v Brně (ed.)

45 000,00 Kč

- Kč

45 000,00 Kč

Muzeum J. A. Komenského

20 000,00 Kč

- Kč

20 000,00 Kč

Židovské muzeum v Praze (ed.)

Celkem
Podpora projektů členů AMG

10 000,00 Kč

- Kč

10 000,00 Kč

Prachatické muzeum

2 624,00 Kč

- Kč

2 624,00 Kč

NEMO

9 008,40 Kč

9 008,40 Kč

- Kč

Celkem

86 632,40 Kč

9 008,40 Kč

77 624,00 Kč

693 388,96 Kč

67 615,56 Kč

625 773,40 Kč

100 382,00 Kč

100 382,00 Kč

- Kč

1 094 275,00 Kč

1 094 275,00 Kč

- Kč

76 954,00 Kč

76 954,00 Kč

- Kč

Celkem odborné činnosti
F. Vnitřní chod AMG
IX. Sněm AMG, Písek
Provozní náklady
Osobní náklady
Cestovné
Činnost komisí
Nájemné
Energie a pojistné
Poplatky za vedení účtu
Kancelářské potřeby

- Kč

- Kč

150 014,00 Kč

- Kč

55 680,00 Kč

55 680,00 Kč

- Kč

6 853,04 Kč

6 853,04 Kč

- Kč

417,00 Kč

417,00 Kč

- Kč

6 671,00 Kč

6 671,00 Kč

- Kč

Telefon

42 358,60 Kč

42 358,60 Kč

- Kč

Služby – účetnictví

77 000,00 Kč

77 000,00 Kč

- Kč

IT služby

Poštovné

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

- Kč

Služby

- Kč

- Kč

- Kč

Různé

254,00 Kč

254,00 Kč

- Kč

Hardware

500,00 Kč

500,00 Kč

- Kč

62 035,01 Kč

62 035,01 Kč

- Kč

7 403,99 Kč

7 403,99 Kč

- Kč

Nájem zařízení
Literatura a software
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- Kč
150 014,00 Kč

Činnost

Zakázka

Celkem

Nábytek

AMG

MK ČR

- Kč

- Kč

- Kč

687,00 Kč

687,00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem

1 617 102,64 Kč

1 588 178,04 Kč

28 924,60 Kč

Celkem vnitřní chod

1 717 484,64 Kč

1 688 560,04 Kč

28 924,60 Kč

19 122,00 Kč

- Kč

19 122,00 Kč

136 821,00 Kč

- Kč

136 821,00 Kč

Spotřební materiál
Muzea v nouzi

G. Vnější vztahy AMG
Muzeum a změna III.
Doprava a ubytování
Tlumočnické a technické služby
Materiály pro účastníky, překlad

24 675,88 Kč

- Kč

24 675,88 Kč

106 005,00 Kč

106 005,00 Kč

- Kč

90 219,00 Kč

900,00 Kč

89 319,00 Kč

- Kč

- Kč

87 679,20 Kč

Celkem

464 522,08 Kč

106 905,00 Kč

357 617,08 Kč

Celkem vnější vztahy

464 522,08 Kč

106 905,00 Kč

357 617,08 Kč

4 658 208,17 Kč

2 758 208,17 Kč

1 900 000,00 Kč

Stravování
Logistika
Sborník z konference
Sborník z konference

Celkem výdaje

F. Členské příspěvky AMG v roce 2009
Dle Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské příspěvky, které jsou
odstupňovány do pěti kategorií. Výši členských příspěvků schvaluje na svém zasedání každoročně Senát AMG.
Kategorie

Výše příspěvků

Počet členů

I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

26 450,00 Kč

16

423 200,00 Kč

II. (26-70 zaměstnanců)

10 580,00 Kč

37

391 460,00 Kč

III. (11-25 zaměstnanců)

5 980,00 Kč

62

370 760,00 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců)

1 960,00 Kč

156

305 760,00 Kč

400,00 Kč

62

24 800,00 Kč

Individuální členové
Celkem

Ideální výnos v Kč

1 515 980,00 Kč

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2007 2 řádných a 2 individuálních členů; za rok
2008 1 individuálního člena a 5 řádných členů; za rok 2009 4 individuálních členů a 9 řádných členů.
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G. Příjmy finančních prostředků v roce 2009

H. Užití finančních prostředků v roce 2009
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Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2009
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 21. dubna 2010
Stav pokladny k 1.1.2009

33 389,00 Kč

Stav bankovních účtů ke dni 1.1.2009

428 869,19 Kč

Stav pokladny k 31.12.2009

25 845,00 Kč

Stav valutové pokladny k 31.12.2009

350,00 €

Stav bankovních účtů ke dni 31.12.2009

418 678,61 Kč

Stav pokladny k 21.4.2010

48 915,00 Kč

Stav valutové pokladny k 21.4.2010

350,00 €

Stav bankovních účtů ke dni 21.4.2010

3 542 090,62 Kč

Při kontrole bylo zjištěno, že limit pokladní hotovosti nebyl v průběhu roku 2009 překročen. Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni 21.4.2010 s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly.
Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
Datum

Č. dokladu

Text

Částka

12.1.2009

29P001

Dotace pokladny

3.1.2009

2911001

Přeprava poroty Gloria musaealis

23.2.2009

2901006

Partnerství V. kolokvia 2008

24.000,00 Kč

19.2.2009

2911020

Tisk Věstníku AMG 1/2009

35.212,10 Kč

6.3.2009

2911041

Raut na mezinárodní konferenci Muzeum a změna III.

59.500,00 Kč

12.3.2009

29V049

Cestovné Malvína Brychová, výjezd poroty GM

7.4.2009

2911052

Zpracování webové prezentace Festivalu muzejních nocí

24.4.2009

2901330

Členský příspěvek za rok 2009, Rožmitál p. Třemšínem

4.5.2009

2911063

Artfix, poradenské služby IT 4/2009

7.5.2009

29190040

PSSZ, sociální pojištění 4/2009

8.6.2009

29V130

Logistika inform. stanů, VI. ročník Pražské muzejní noci

1.398,00 Kč

22.6.2009

2911104

Překlad do ANJ, brožura Pražské muzejní noci

5.000,00 Kč

30.6.2009

2901343

Reklama ve Věstníku AMG, Centrum pro komunit. práci

22.7.2009

29V138

DPP org. zajištění, Pražská muzejní noc 2009

32.805,00 Kč

23.7.2009

2911125

Videodokumentace, výroba DVD, Pražská muzejní noc 2009

37.485,00 Kč

26.8.2009

2901374

Prodej publikací, Nitra

27.8.2009

2911142

Cestovné člena exekutivy AMG, PhDr. Eva Dittertová

18.9.2009

2911151

zajištění ubytování účastníků IX. Sněmu AMG

24.9.2009

29190157

DPP sml. 148/2009, zpracování posudků na práce ŠMP

425,00 Kč

8.10.2009

2911160

Ubytování na semináři komise pro muzejní pedagogiku

6.000,00 Kč

16.10.2009

29V174

Dobytí karty služebního telefonu tajemníka soutěže GM

22.10.2009

2901414

Vkládaná reklama do desek pro účastníky IX. Sněm AMG

5.11.2009

2911178

Kancelářské potřeby, ediční činnost

18.372,00 Kč

13.11.2009

29V193

Tiskárna FS-2020D

25.409,00 Kč

15.12.2009

2911204

Cestovné člena exekutivy AMG, II. pololetí 2009

31.12.2009

29190244

Daň z DPP, sml. 149/2009, přednášková činnost ŠMP

15.000,00 Kč
8.996,00 Kč

212,00 Kč
47.124,00 Kč
1.960,00 Kč
3.000,00 Kč
18.531,00 Kč

2.500,00 Kč

562,00 Kč
35.865,00 Kč
2.000,00 Kč

400,00 Kč
5.000,00 Kč

2.975,00 Kč
150,00 Kč

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Malvína Brychová a Libuše Šafránková, provedla inventarizaci
majetku a zásob publikací ke dni 31. prosinci 2009. Nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky mezi skutečným stavem
a evidencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 961.416,84 Kč.
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Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2006 1 individuálního člena, za rok 2007 2 řádných
a 2 individuálních členů; za rok 2008 1 individuálního člena a 5 řádných členů; za rok 2009 4 individuálních členů
a 9 řádných členů (k 31. prosinci 2009). Revizní komise AMG doporučuje vyzvat neplatiče k úhradě.
Skartace účetních dokladů
Revizní komisi AMG byl předložen návrh spisového a skartačního řádu a plánu k posouzení dne 21. dubna 2010.
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 2009
Byla schválena Senátem AMG dne 28. dubna 2010
Zpracovali: Anna Komárková, DiS., členové exekutivy AMG
Vydala Asociace muzeí a galerií ČR v roce 2010
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 978-80-86611-37-2
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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 270 institucí
a 65 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.

