
Plán činnosti Českého výboru ICOM na rok 2014 
 
1. Rozvíjet organizační strukturu ICOM v České republice. Napomáhat rozšiřování účasti členů 
ČV ICOM v mezinárodních odborných komisí ICOM a všestranně podporovat jejich činnost v 
těchto komisích. V rámci finančních možností podporovat aktivní účast členů ČV ICOM na 
mezinárodních odborných konferencích a zasedáních pořádaných Mezinárodní radou muzeí 
ICOM, na dalších akcích zaměřených na ochranu kulturního dědictví a na jeho legislativní 
zajištění, případně na dalších mezinárodních setkáních nebo vědeckých projektech. 
 
2. Ve spolupráci s OMG MK ČR hledat způsoby, jak systémově řešit změny podmínek čerpání 
dotací. (Na základě Usnesení vlády ze dne 19. června 2013 nemohou dotace být používány na 
financování zahraničních cest. V té věci proběhla jednání na MK ČR a díky vstřícnosti OMG se 
podařilo najít pro letošní rok prozatímní způsob řešení.) 
 
3. Změnit stanovy ČV ICOM: 
- na základě znění nového Občanského zákoníku provést změnu názvu na „Český výbor ICOM, 
zapsaný spolek“ (z. s.) 
- z důvodu změny podmínek čerpání dotací a změny kurzu české koruny vyplývající z 
rozhodnutí ČNB navýšit limit přirážky z členských příspěvků sloužící k financování vlastní 
činnosti z původních 10% na maximálních 20% 
 
4. Spolupracovat s orgány UNESCO v České republice, Ministerstvem Kultury České republiky, 
Radou galerií ČR a Českým komitétem ICOMOS při úkolech ochrany a rozvíjení kulturního 
dědictví. Spolupracovat se Slovenským komitétem ICOM. 
 
5. Průběžné aktualizovat webové stránky ČV ICOM. 
 
6. Udržovat stálé pracovní kontakty a pravidelnou výměnu informací se sekretariátem ICOM v 
Paříži, s mezinárodními odbornými komisemi a asociovanými organizacemi ICOM. Zúčastnit se 
plenárního zasedání ICOM v Paříži v červnu 2014. 
 
7. Podílet se na činnosti Českého komitétu Modrý štít, na tvorbě jeho programu a vytvářet 
podmínky pro jeho činnost, například organizační přípravě konference Právo a pořádek. Podílet 
se na obnově pravidel pro první pomoc pro muzea, památky, archívy a knihovny při katastrofách 
– příprava nového vydání tzv. kolečka první pomoci. 
 
8. V rámci finančních možností podporovat členy a členské instituce ČV ICOM při pořádání 
odborných akcí, mezinárodních konferencí a při realizaci dalších kulturních projektů s 
mezinárodním aspektem a spolupodílet se na jejich organizaci. 
 
9. Spolupracovat s asociací evropských muzejních sdružení NEMO. V rámci finančních 
možností si vyměňovat vydávané tiskoviny, udržovat kontakty a vzájemně si předávat informace 
o vývoji v členských zemích, účastnit se výročních zasedání. 
 
10. Vyhlásit Mezinárodní den muzeí (18. 5.) s tématem „Muzea tvoří sbírky a lidé“ a doporučit v 
ten den volný vstup do muzeí a galerií. Podniknout vhodné kroky pro zvýšení publicity. (např. 
vydání propagačního letáku v souvislosti s premiérou filmu Památkáři – upravená grafika  z 
Paříže doplněná o text: Každý předmět má svůj příběh. Přijďte do muzea, poučte se, pobavte se 
a nadchněte se! Mezinárodní den muzeí vyhlašuje od roku 1977 Mezinárodní rada muzeí ICOM, 
která je u nás reprezentovaná Českým výborem ICOM. ICOM sdružuje muzejní instituce a 
pracovníky. Více informací najdete na www.czech.icom.museum.) 

www.czech.icom.museum


 
11. Tiskem vydat Etický kodex ICOM, Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea, Etický kodex 
konzervátora a eventuelně další dokumenty spojené s ochranou kulturního dědictví. 
 
12. Podpořit národní soutěž Gloria musaealis vyhlášenou MK ČR a AMG zastoupením člena ČV 
ICOM v hodnotící komisi a udělením ceny ČV ICOM. 
 
13. Spolupracovat s AMG. Společně v listopadu 2014 uspořádat kolokvium, kde bude mít ICOM 
na starosti část věnovanou společnostem přátel muzeí a galerií. (Akce souvisí s tématem 
Mezinárodního dne muzeí – Muzea tvoří sbírky a lidé.) Podílet se na uspořádání Mezinárodní 
konference konzervátorů-restaurátorů v Ústí nad Labem. 
 
14. V rámci propagace činnosti ČV ICOM publikovat: 
- texty pro tématické číslo Věstníku AMG 1/2014 o výročí 20/68 let ČV/ČSV ICOM 
- zprávu o jednání ICOM v Paříži ve Věstníku AMG 
- článek k výročí 20/68 let ČV/ČSV ICOM v časopise Art+Antiques 
- článek k výročí 20/68 let ČV/ČSV ICOM v ICOM NEWS 
- článek o ceně ČV ICOM v rámci Gloria Musaealis v ICOM NEWS 
- leták na propagaci Mezinárodního dne muzeí v rámci propagace filmu Památkáři 
- komplimentku ICOM + AMG 
 
15. Podpořit vydání sborníku přednášek z konference Poklady v pohybu uspořádané Českým 
komitétem Modrého štítu v roce 2012. Sborník bude vytvořen v elektronické podobě. (odloženo 
z roku 2012) 
 
16. Uspořádat exkurzi do severního Německa. (ČV ICOM připravil program a zahájil jednání o 
spolupráci s ICOM-Německo. ČV ICOM podal žádost o dotaci z prostředků ICOM, informace o 
obdržení dotace bude sdělena na přelomu března/dubna. O konání exkurze rozhodne výsledek 
žádosti, případně zájem 
účastníků.) 
 
17. Podporovat účast českých muzeí a galerií v soutěži o cenu Evropského muzea roku (EMYA) 
na výroční konferenci Evropského muzejního fóra (EMF); Europa Nostra a Cenách evropské 
muzejní akademie. 
 
18. Doporučovat institucím ČV ICOM podporu handicapovaných usnadňováním jejich přístupu 
ke kulturnímu dědictví. Podpořit účast na mezinárodní konferenci pro práci s nevidomými v 
Petrohradě. 
 
19. V souladu se stanovami svolat valnou hromadu ČV ICOM počátkem roku 2015. 
 
 
V Praze 25. 2. 2014 
Plenární zasedání Českého výboru ICOM  
 
 


