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Memorandum o spolupráci  
uzavřené mezi  

 

Asociací muzeí a galerií České republiky 
/Asociace muzeí a galerií České republiky/ 

se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, Česká republika 
IČ: 61383716 

zastoupená předsedou PhDr. Luďkem Benešem 
(dále jen AMG) 

 
a 

 
Svazem muzeí na Slovensku 

/Zväz múzeí na Slovensku/ 
se sídlem Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika 

IČO: 42013143 
zastoupený předsedou PhDr. Petrem Hyrossem 

(dále jen ZMS) 
 
a 

 
Radou galerií České republiky 

/Rada galerií České republiky/ 
se sídlem Husova 19-21, 110 00 Praha 1, Česká republika 

IČ:  69060924 
zastoupená předsedou Mgr. Jiřím Jůzou, Ph.D. 

(dále jen RG ČR) 
 
a 

 
Radou galerií Slovenska 

/Rada galérií Slovenska/ 
se sídlem Riečna 1, 815 13 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 30853231 
zastoupená předsedkyní Mgr. Renátou Niczovou 

(dále jen RGS) 
 
a 

 
Českým výborem ICOM  

/Český výbor ICOM/ 
se sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno, Česká republika 

IČ: 45768803 
zastoupený předsedou Mgr. Milanem Hlavešem, Ph.D. 

(dále jen ČV ICOM) 
 
a 
 

Slovenským komitétem ICOM 
/Slovenský komitét ICOM/ 

se sídlem Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 30814057 

zastoupený předsedou Mgr. Dušanem Buranem, PhD. 
(dále jen SK ICOM) 

 
 (dále společně „partneři“) 

http://www.muzeum.sk/?obj=mesto&ix=ba
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Na základě vzájemného přání posílit a rozšířit spolupráci mezi výše zmíněnými 
partnery a v zájmu prohloubení spolupráce českých a slovenských muzeí a galerií 

v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Slovenské republiky 
partneři 

 
společně vydávají toto memorandum o spolupráci 

(dále jen „memorandum“) 
 
 

Článek I  
Předmět memoranda 

 
1. Předmětem tohoto memoranda je vyjádření společného úsilí partnerů v oblasti spolupráce 

s cílem zvýšit vzájemnou informovanost, účast na aktivitách partnerů, podpořit realizaci 
společných projektů a činnost partnerů podle aktuálních potřeb. 

 
2.  Hlavní oblasti spolupráce partnerů: 

a) Zintenzívnění spolupráce mezi partnery jako neziskovými profesními organizacemi 
zastřešujícími muzea a galerie v České republice a Slovenské republice. 

b) Vyměňování zkušeností a poznatků mezi partnery, předávání informací a vzájemná 
komunikace k tématům týkajícím se muzeí a galerií, zejména pak v oblasti legislativy a 
koncepční činnosti. 

c) Navazování a prohlubování spolupráce mezi partnery i jejich členy a vytváření podmínek 
pro tuto spolupráci při respektování postavení, zájmů a interních normativních aktů 
partnerů i jejich členů a v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM. 

d) Vzájemná spolupráce při přípravě a realizaci společných projektů a při řešení dalších 
otázek, týkajících se společného zájmu partnerů. 

e) Podílení se na propagaci a popularizaci aktivit partnerů i jejich členů. 
f) Podpora mobility muzejních a galerijních pracovníků, resp. zaměstnanců partnerů a jejich 

členů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. 

 
Článek II 

Vzájemné poskytování výhod při vstupu do objektů  
ve správě či majetku členských institucí partnerů 

 
1. Partneři doporučí svým členským institucím umožnění bezplatného vstupu (popř. vstupu 

s výrazně sníženou cenou) do objektů ve správě či majetku členských institucí partnerů pro 
zaměstnance členských institucí a členy partnerů. 

2. Bezplatný či zvýhodněný vstup do objektů institucí je umožněn na základě předložení 
platného průkazu člena jednotlivých partnerů na pokladně členské instituce partnerů a je 
limitován vstupem jedné osoby na jeden předložený platný průkaz. Pro účely tohoto 
memoranda se za „průkaz“ považuje průkaz člena AMG, ZMS, RG ČR, RGS a průkaz člena 
ICOM. 

3. Partneři se dohodli poskytnout si platné vzorové průkazy v digitální podobě, včetně seznamu 
členských institucí partnerů, do kterých je umožněn bezplatný či zvýhodněný vstup. 

4. V případě změn průkazů se budou partneři o tomto stavu informovat nejpozději do 14 dnů od 
nabytí platnosti nových průkazů. 

 
Článek III 

 Pravidelná setkávání partnerů memoranda 
 

1. V rámci zvýšení informovanosti proběhne minimálně jednou ročně setkání partnerů.  
2. Toto setkání může svolat kterýkoliv z partnerů. Nedojde-li k tomu do 31. srpna daného roku, 

svolá setkání Asociace muzeí a galerií České republiky nebo Zväz múzeí na Slovensku. 
3. Setkání bude probíhat na území České republiky nebo Slovenské republiky, přičemž se státy, 

kde jednání proběhnou, budou pravidelně střídat.  
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Článek IV 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou upraveny tímto memorandem, se řídí ustanoveními všeobecně 

platných právních předpisů České republiky a Slovenské republiky a interních normativních 
aktů partnerů. 

2. Partneři se dohodli, že z tohoto memoranda neplynou žádné finanční nároky. Jakékoliv aktivity 
vyžadující finanční spoluúčast, či náklady některé z partnerů budou řešeny konkrétní 
smlouvou tyto záležitosti upravující. 

3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 
statutárními orgány všech partnerů. 

4. Toto memorandum neomezuje ani nevylučuje možnost jednoho z partnerů uzavírat dohody 
s jinými partnery. 

5. Komunikaci partnerů zabezpečují statutární orgány, resp. předsedové partnerů nebo jimi 
pověření zástupci. 

6. Obsah memoranda je možné měnit a doplňovat, a to písemnými dodatky vydanými k tomuto 
memorandu. 

7. Memorandum může vypovědět jakýkoliv z partnerů, a to písemnou formou a bez udání 
důvodu. Platnost memoranda poté skončí ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení o jeho 
výpovědi ostatním partnerům. 

8. Memorandum je vyhotoveno ve 12 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho 6 
stejnopisů v českém jazyce a šest stejnopisů ve slovenském jazyce. Každý z partnerů obdrží 
jednu slovenskou a jednu českou verzi memoranda. 

9. Toto memorandum bude distribuováno všem členským institucím a členům partnerů, dále 
bude uveřejněno na internetových stránkách partnerů, příp. v jimi vydávaných periodikách či 
tiskovinách. 

 
 
 
 
 
V    .................................................... 
 
 
 
..................................................................    .................................................................. 
za Asociaci muzeí a galerií České republiky   za Svaz muzeí na Slovensku 
        
 
 
 
 
..................................................................   .................................................................. 
za Radu galerií České republiky    za Radu galerií Slovenska 
 
 
 
 
 
..................................................................   .................................................................. 
za Český výbor ICOM      za Slovenský komitét ICOM 

 
 

 


