
Usnesení plenárního zasedání Českého výboru ICOM 
konaného dne 26. února 2013 ve Východočeském muzeu v Pardubicích  

 

Plénum českého výboru ICOM :  

•  schvaluje zprávu o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2012 

• schvaluje zprávu o hospodaření Českého výboru ICOM ke dni 31. 12. 2012 

• schvaluje zprávu revizora účtů za rok 2012 (Muzeum Brněnska) 

• schvaluje plán hospodaření ČV ICOM na rok 2013 

• schvaluje revizora účtů  pro r. 2013 (Muzeum hlavního města Prahy) 

• ukládá členům, kteří čerpají příspěvky ČV ICOM na svou odbornou činnost, aby důsledně 
dodržovali podmínky jejího přidělení a zejména dodržovali termíny odevzdávání 
cestovních zpráv, vyúčtování a všech dalších záležitostí. 

• schvaluje poskytnutí účelových dotací za rok 2012 

• ukládá předsednictvu ČV ICOM do 14 dnů po přidělení dotace od MK ČR zpracování 
konečného rozpočtu a rozhodnutí o poskytnutí dotací členům na rok 2013. 

• ukládá členům předsednictvu ČV ICOM účastn na plenárním zasedání ICOM v Rio de 
Janeiru 2013. 

• bere na vědomí výši členských příspěvků pro rok 2013 jsou dle dispozic z centra ICOM 
v Paříži dle výše provozního rozpočtu instituce : ve výši 6.500 Kč pro institucionální členy 
s rozpočtem do 750 tisíc Kč, 3 průkazky; 8.100 Kč pro institucionální členy s provozním 
rozpočtem od 750 tis. Kč do 2,5 milionu Kč, 4 průkazky; 11 700 Kč pro institucionální 
členy s rozpočtem od 2,5 mil. Kč do 25 mil. Kč, 5 průkazek; 14.200 pro institucionální 
členy s rozpočtem od 25 mil. do 125 mil. Kč, 6 průkazek; 16.300 Kč pro institucionální 
členy s rozpočtem od 125 mil. Kč do 250 mil. Kč, 7 průkazek a 25.000 Kč pro 
institucionální členy s rozpočtem vyšším než 250 milionů Kč, 8 průkazek). Schvaluje 
příspěvek individuálních členů ve výši 1.500 Kč, snížený příspěvek pro muzejní 
pracovníky v důchodu ve výši 600 Kč a studentský příspěvek ve výši 600 Kč.  

• ukládá členům, kteří příspěvek dosud neuhradili, učinit tak neprodleně, aby platba byla 
na účet Českého výboru ICOM u KB připsána do 8. března 2013 

• schvaluje  plán činnosti  pro r. 2013 a ukládá předsednictvu plnit úkoly v něm stanovené 

• ukládá předsednictvu udělit cenu ČV ICOM vybranému projektu v národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis 

• ukládá předsednictvu spolupracovat s SK ICOM a v rámci iniciativy ICOM Europe a 
asociace evropských muzejních sdružení NEMO a informovat se o pořádaných akcích, 
vyměňovat si vydávané tiskoviny, udržovat kontakty a vzájemně si vyměňovat informace 
o vývoji v členských zemích 

• ukládá předsednictvu vyhlásit Mezinárodní den muzeí (18. 5.) a doporučit volný vstup do 
muzeí a galerií,  podniknout vhodné kroky pro zvýšení publicity 

• ukládá předsednictvu ČV ICOM souštění, vedení a aktualizaci webu ICOM www.czech –
republic.icom.museum 

• ukládá předsednictvu podílet se na činnosti Českého komitétu Modrý štít, na tvorbě jeho 
programu a vytvářet podmínky pro jeho činnost 

• ukládá předsednictvu svolat v souladu se stanovami plenární zasedání ČV ICOM 
počátkem roku 2014.  

 
V Pardubicích, dne 26. února 2013  
Plenární zasedání Českého výboru ICOM 


