
Zápis z plenární schůze Českého výboru ICOM 
konané 26. února 2013 od 11:00 
v prostorách Východočeského muzea v Pardubicích 
(www.vcm.cz)

Přítomni: dle prezenční listiny

Za předsednictvo ČV ICOM – Milan Hlaveš, Vlastimil Vykydal, Ivo Štěpánek, Martina 
Lehmannová a Martina Galetová 

Program:

1. Předseda ČV ICOM Milan Hlaveš uvítal přítomné členy a hosty, konkrétně ředitelku 
AMG Annu Komárkovou a delegaci zástupců předsednictva Slovenského komitétu 
ICOM. Zdravici pronesla a hosty přivítala ředitelka Východočeského muzea 
v Pardubicích Jitka Rychlíková. 

2. Předseda ČV ICOM představil novou strategii ČV ICOM pořádat výroční schůze 
vždy na půdě některého z členů a přispět tak k propagaci jejich práce. Přítomné seznámil 
s programem schůze, který byl poté beze změn odhlasován. Předsednictvo konstatovalo, 
že vzhledem k počtu přítomných (19 v okamžiku zahájení) je schůze usnášeníschopná.

3. Zprávu o hospodaření za rok 2012 přednesl Vlastimil Vykydal.

4. Zprávu revizora účtu přednesl Jaromír Hanák, pověřený zástupce Muzea Brněnska. Při 
kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

5. Změny ve stanovách – Martina Lehmannová
• Vzhledem ke změně stanov ICOM na generální konferenci ve Vídni v roce 

2007 bylo nezbytné upravit stanovy ČV ICOM
• Změny provedla Martina Lehmannová, jednalo se o drobné úpravy. Změny 

prošly hlasováním a byly jednomyslně odsouhlaseny
• Nové stanovy budou odeslány na MV ČR – Martina Galetová

6. Prezentace nových webových stránek – Martina Lehmannová
• nové webové stránky byly získány zdarma od centrály v Paříži, zdarma bude 

také zajišťován jejich provoz. ČV ICOM se tak připojil ke korporátu ICOM.
• Adresa je www.czech.icom.museum, stránky na adrese www.cz-icom.cz budou 

vypnuty
• Naplňování stránek informacemi zajišťuje Martina Lehmannová
• Na nové stránky byly převedeny veškeré podstatné informace z webu 

předchozího, především všechny zápisy a usnesení ze zasedání, zprávy z účastí 
na odborných konferencích podpořených ICOMem, informace o odborných 
exkurzích

• Zuzana Strnadová a Kateřina Tlachová – návrh vyškrtnout spolupráci se 
CEICOMem z rubriky Partneři

• Jana Součková – návrh na doplnění rubriky EMYA – informace o soutěž 
Evropská muzea roku – ještě nebyla vyhlášena

• Kateřina Tlachová – návrh na doplnění rubriky – EUROPA NOSTRA – 
informace o soutěži
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7. Informace o mezinárodních komisích ICOM – Milan Hlaveš, Martina Lehmannová
• ČV ICOM doporučil v souladu s požadavky ICOM svým členům aktivní účast 

v odborných mezinárodních komisích ICOM, které významným způsobem 
napomáhají v profesním rozvoji

• Ivo Štěpánek – nutnost vytvořit databázi aktivních účastníku komisí ICOM a 
posléze doplnit web – Martina Lehmannová

8. Informace a prezentace vykonané exkurze ČV ICOM do Rumunska v září 2012 
„Sedmihradsko. Daleko od Západu – daleko od Východu.“, které se zúčastnilo 31 
odborných pracovníků muzeí a galerií v ČR: Aleš Flídr, Martina Lehmannová.

9. Návrhy na exkurzi do zahraničí v roce 2014 – Martina Galetová rozešle návrhy
Navrhované destinace: Rakouské Podunají, Slovinsko, Severní Německo 
(Hamburg, Hannover), Izrael

10. Dotace na projekty – Generální konference ICOM – Rio de Jainero a dále podle 
seznamu žádostí – bude odsouhlaseno po přijetí dotace od MK – Vlastimil Vykydal.

11. Člen předsednictva ČV ICOM Ivo Štěpánek – prezentoval plán činnosti ČV ICOM na 
rok 2013.

12.  Milan Hlaveš dal o usnesení hlasovat a toto bylo jednomyslně přijato.

13. Prezentace slovenského ICOMu – o činnosti referoval Dušan Buran. Dále byly 
přítomny kolegyně Andrea Jamrichová – tajemnice předsednictva SV ICOM a členka 
Zsófia Kiss-Szemán. Prezentace dostupná na www.czech.icom.museum v rubrice Partneři. 

14. Diskuze:
• kritika pozdní poslaní pozvánky na plenární zasedání
• nedoručení pozvánek na některé instituce – členové ICOMu byli vyzváni o zaslání 

aktuálních kontaktů, především e-mailových adres, které jsou skutečně využívány
• diskuse ohledne skryté/neskryté adresy – e-mailová pošta
• zdůraznění přesné identifikace platby při zasílání plateb na účet ČV ICOM – Vlastimil 

Vykydal
 

15.  Závěrem předseda ČV ICOM Milan Hlaveš poděkoval všem přítomným za účast. 
Poděkoval také paní Jitce Rychlíkové a pracovníkům Východočeského muzea v 
Pardubicích za organizaci a poskytnutí prostor k uspořádání plenárního zasedání. 

Zapsala: Martina Galetová, v Pardubicích dne 26. 2. 2013
Četl: Milan Hlaveš

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v r. 2012
3. Zpráva o hospodaření Českého výboru ICOM v r. 2012
4. Zpráva revizorů účtů za rok 2012
5. Plán činnosti Českého výboru ICOM na rok 2013 
6. Usnesení plenárního shromáždění Českého výboru ICOM
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