Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014
místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy

Plenární zasedání ČV ICOM bylo vzhledem k potřebnému množství přítomných členů
s hlasovacím právem (celkem 52) prohlášeno za usnášeníschopné. Účast: 28 individuálních
členů, 24 k volbě oprávněných zástupců institucionálních členů (a 15 hostů).

Zahájení zasedání u příležitosti 20. výročí ČV ICOM (11:00 h.), přivítání hostů a zástupců
členské základny, poděkování za práci členům předsednictva ČV ICOM v uplynulém roce a
ostatním v čele s Ministerstvem kultury České republiky za stálou přízeň a podporu činnosti ČV
ICOM. (Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., předseda ČV ICOM)
Hlasováním pléna jednomyslně schválen návrh složení komisí:
návrhové – PhDr. et Mgr. Martin Reissner, Ph.D. (předseda), PhDr. Helena Petrusková, CSc.,
Mgr. Zdeněk Freisleben
mandátové – Mgr. Lubomír Anděl (předseda), Ing. Vladimíra Durajková, Mgr. Antonín Reček
Seznámení s programem Plenárního zasedání. (M. Hlaveš)
Program hlasováním pléna jednomyslně schválen.
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PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka MHMP a emeritní předsedkyně ČV ICOM, přivítala hosty na
půdě muzea a zavzpomínala na příjemnou a plodnou spolupráci se členskou základnou ČV
ICOM. Přítomné pozvala po ukončení Plenárního zasedání k prohlídce stálých expozic a
aktuálních výstav Muzea Hlavního města Prahy.
PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně Ministra kultury ČR, zdůraznila potřebu spolupráce
s organizacemi, jakými jsou ICOMOS a ICOM. Český výbor ICOM vnímá jako partnera pro
řešení tématiky hmotného i nehmotného kulturního dědictví a prostředníka vzájemného
sbližování s institucemi, které obhospodařují sbírkové fondy. Pochválila zatímní spolupráci ČV
ICOM s MK ČR a ocenila svěží přístup k práci, který se mimo jiné projevil novými webovými
stránkami organizace. Zdůraznila přání, aby se vzájemná kooperace mezi ČV ICOM a MK ČR
ještě zintenzivnila. Připomněla nutnost participace na projektu tří muzeí: 200 let tradice muzeí
na území ČR. Na závěr popřála ČV ICOM sílu, kreativitu a hodně dalších dobrých nápadů.

PhDr. Jana Součková, zakládající předsedkyně ČV ICOM, předsedkyně ČK Modrý štít, mimo
jiné zavzpomínala na dobu zakládání ČV ICOM před dvaceti lety, na peripetie i radostné chvíle
a zejména na vykonanou práci, která vedla ke stanovení náplně činnosti a procesů fungování
organizace.
PhDr. Katka Tlachová, emeritní předsedkyně a tajemnice ČV ICOM, pohovořila nejen o historii
ČV ICOM, ale také o sdílení zkušeností mezi muzejníky a vztazích s minulým a současným
předsednictvem ČV ICOM.
PhDr. Luděk Beneš, předseda Asociace muzeí a galerií ČR, promluvil o úzkém pracovním a
kolegiálním propojení AMG a ČV ICOM. Připomněl společné aktivity, mimo jiné mezinárodní
konferenci Muzeum a změna IV, brněnské muzejní kolokvium, výjezdní zasedání exekutivy
AMG a předsednictva ČV ICOM atd. Zdůraznil blížící se podpis Memoranda o vzájemné
spolupráci mezi institucemi, které zastřešují slovenské a české muzejnictví.
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Zpráva o oslavách 20. výročí ČV ICOM. Členka předsednictva ČV ICOM Mgr. Martina
Lehmannová představila nové číslo Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR, jehož obsah je
z výrazné části věnován 20. výročí ČV ICOM a historii československého výboru ICOM.
Informovala o skutečnosti, že se ČV ICOM stal mediálním partnerem amerického filmu
Památkáři, který vypráví o záchraně uměleckých děl na sklonku II. Světové války. Při té
příležitosti bylo vydáno 6.000 tisíc letáků na líci propagující film a na rubu Mezinárodní den
muzeí a ICOM (z toho 2.000 letáků určených pro vlastní distribuci ČV ICOM).

Mgr. Dušan Buran, Dr.phil., předseda Slovenského komitétu ICOM, pozdravil plénum ČV
ICOM a informoval o vzájemných intenzivních kontaktech SKICOM a ČV ICOM v uplynulém
roce, o úspěšném zasedání ICOM Glass v Bratislavě a Lednických Rovních v roce 2013, dále o
aktivitách slovenského muzejnictví, mimo jiné o semináři Regionálne múzea a turizmus
(Múzeum na kolesách). Přítomné členy ČV ICOM pozval na plenární zasedání SK ICOM 20. 3.
2014 v Košicích.

M. Lehmannová seznámila plénum s podobou nových webových stránek ČV ICOM. Podala
zprávu o komunikaci s ústředím ICOM v Paříži včetně předsedy ICOM dr. Hansem Martinem
Hinzem, který podpořil oslavy 20. Výročí ČV ICOM, a o propagaci činnosti ČV ICOM v ICOM
NEWS.
Zprávu o činnosti ČV ICOM za rok 2013 přednesl Ing. Ivo Štěpánek, člen předsednictva ČV
ICOM.
Zpráva hlasováním pléna jednomyslně schválena.
Zprávu o financování ČV ICOM za rok 2013 představil Ing. Vlastimil Vykydal, pokladník ČV
ICOM.
Zpráva hlasováním pléna jednomyslně schválena.
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Návrh plánu financování ČV ICOM na rok 2014. (V. Vykydal)
Plán hlasováním pléna jednomyslně schválen.
M. Hlaveš informoval o Usnesení vlády ČR č. 479 z 19. června 2013, které nadále znemožnilo
financování zahraničních cest z dotačních prostředků MK ČR, což je pro činnost ČV ICOM coby
organizace s mezinárodním prvkem do značné míry paralyzující. ČV ICOM se ve spolupráci
s MK ČR situaci pokouší řešit.
Zpráva revizora účtu ČV ICOM za rok 2013 – Muzeum Hlavního města Prahy. (Z. Strnadová)
Zpráva hlasováním pléna jednomyslně schválena.
Mgr. Martina Galetová, Ph.D., tajemnice ČV ICOM, podala zprávu o rozvoji členské základny
ČV ICOM během posledního roku. Základna má i přes zpřísnění přijímacích podmínek
stoupající tendenci. Dále přednesla informaci o stavu placení členských příspěvků a upozornila
na nutnost jejich včasné platby. Nezaplacení letošních příspěvků do 31. 3. 2014 dává
předsednictvu ČV ICOM možnost ukončit členství a zažádat o vrácení členského průkazu.
Opětovně požádala o průběžnou aktualizaci kontaktních údajů jednotlivých členů, která umožní
snadnější komunikaci předsednictva se členskou základnou.
M. Hlaveš plénum seznámil s plánem letos vydat brožuru obsahující Etický kodex ICOM, Etický
kodex ICOM pro přírodovědná muzea a Dokument o profesi konzervátora
-restaurátora. Revidováno a znovuvydáno bude v rámci Českého komitétu Modrý štít (jehož je
ČV ICOM členem) také tzv. kolečko první pomoci při živelných katastrofách. V rámci činnosti
ČK Modrý štít se připravuje konference Právo a pořádek s tématem zákonných úprav pro oblast
muzeí a galerií, památkové péče, archívů a knihoven.
M. Lehmannová informovala o změně Občanského zákoníku, ze které vyplývá nutnost úprav
statutu a přeregistrování ČV ICOM z občanského sdružení na zapsaný spolek.
Návrh hlasováním pléna většinou hlasů přijat – pro většina / proti 0 / zdržel se 1
M. Lehmannová informovala o části podzimního brněnského muzejního kolokvia, kterou bude
spolupořádat AMG a ČV ICOM a bude se m. j. týkat činnosti spolků a sdružení přátel muzeí a
galerií. Dále opětovně požádala zástupce institucionálních členů ČV ICOM o zaslání fotografií
pro účely jejich uveřejnění na webových stránkách ČV ICOM.
V. Vykydal navrhl navýšení členských příspěvků ve změněných podmínkách nezbytné pro
fungování ČV ICOM. Příspěvky se nenavyšovaly mnoho let, naopak došlo k jejich snížení.
Naprostá většina z členských prostředků se odvádí centrále ICOM v Paříži, ČV ICOM si
doposud mohl na vlastní činnost ponechávat pouze 10%. Hodnota peněz se navíc snížila
z důvodu inflace.
Proběhla živá diskuze, jejímž výsledkem bylo výsledkem návrh změny stanov ČV ICOM, kap. 4,
bod B, ve věci navýšení limitu přirážky z členských příspěvků sloužící k financování vlastní
činnosti v tomto znění: „K tomuto členskému příspěvku, stanovanému výkonnou radou, si Český
výbor ICOM stanoví maximálně 20% přirážku, sloužící k financování činnosti Českého výboru
ICOM v celostátním měřítku.“
Hlasováním pléna změna stanov přijata – pro většina / proti 0 / zdrželi se 3
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M. Lehmannová přednesla zprávu o přípravách odborné exkurze ČV ICOM po muzeích
severního Německa, na niž nelze kvůli Usnesení vlády čerpat finanční prostředky z dotace MK
ČR. Podána žádost o grant na ústředí ICOM v Paříži. Informovala o tématu Mezinárodního dne
muzeí „Muzea tvoří sbírky a lidé“, doporučila za ČV ICOM volný vstup do muzeí pro tento den.
Podala zprávu o tom, že ČV ICOM dokončil překlad nového Etického kodexu pro přírodovědná
muzea (a znění překladu konzultoval s řadou českých odborníků). Etický kodex představený na
Generálním zasedání ICOM 2014 je v českém znění již uveřejněn na webových stránkách ČV
ICOM. Dále poděkovala kolegyním z MHMP za pomoc s organizací Plenárního zasedání ČV
ICOM 2014.

M. Hlaveš informoval o strategii předsednictva ČV ICOM ve věci míst konání plenárních
zasedání. Jednou za tři roky volební zasedání v Brně v Moravském zemském muzeu. V Brně
má ČV ICOM oficiální sídlo a MZM je hostitelem jeho sekretariátu. V průběhu tříletého
volebního období předsednictvo ČV ICOM navrhuje jedno zasedání uspořádat v některém
pražském muzeu a druhé v členské instituci ČV ICOM mimo dvě největší města (muzea s
novou expozicí, výstavní budovou, depozitářem atp. nebo nový člen ČV ICOM).
Představení komplimentky/pohlednice s humornou kresbou na muzejní téma od spoluautora
časopisu Sorry Jiřího Koštýře, která bude sloužit jako propagační tiskovina AMG a ČV ICOM.
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I. Štěpánek plénu přednesl návrh Plánu činnosti ČV ICOM na rok 2014, který byl předložen
společně s dalšími materiály k projednání návrhové komisi jako podklad k vytvoření Usnesení
Plenárního zasedání.
M. Lehmannová nechala losovat o 20 ks vstupenek do kina na film Památkáři, jehož byl ČV
ICOM mediálním partnerem.

Dr. Martin Reissner po jednání návrhové komise přednesl návrh Usnesení Plenárního zasedání
ČV ICOM 2014. Usnesení bylo hlasováním pléna jednomyslně přijato.
Návrh na revizora účtu ČV ICOM pro rok 2014: Jihomoravské muzeum ve Znojmě.
Hlasováním pléna revizor účtu přijat – pro většina / proti 0 / zdržel se 1
Předseda ČV ICOM Milan Hlaveš poděkoval přítomným za účast na Plenárním zasedání
Českého výboru ICOM a pozval je na volební Plenární zasedání v příštím roce v Brně.
Plenární zasedání se odehrálo v přátelském duchu oslav 20. výročí založení Českého výboru
ICOM. Oficiální průběh zasedání byl oživen několika vstupy připravenými jako součást oslav
(Věstník AMG, Památkáři, komplimentka atd.). Po ukončení oficiální části zasedání (kolem
14:00 h.) došlo k přípitku, občerstvení a zejména ke slavnostnímu dělení dortu ve tvaru loga
ICOM (vážil 35 kg, vytvořili jej pracovníci Technického muzea v Brně). Ve večerních hodinách
se sešli bývalé předsedkyně a tajemnice ČV ICOM a několik dalších čestných hostů společně
se současnými členy předsednictva ČV ICOM na premiéře filmu Památkáři, čímž byly oslavy
výročí v tomto dni příjemně uzavřeny.
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zapsala M. Galetová, tajemnice ČV ICOM
upravil a ověřil M. Hlaveš, předseda ČV ICOM
doplnila M. Lehmannová, ČV ICOM
V Brně 26. 2. 2013
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