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Úvod  

Tento dokument je součástí souboru materiálů určených pro muzea, která se připravují podat 
žádost o akreditaci či zaslat vyplněný akreditační formulář. Jeho cílem je vysvětlit, jak budou 
žádosti o akreditaci či formuláře posuzovány a hodnoceny, tak aby muzea co nejlépe vyhověla 
stanoveným požadavků. 
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Tato verze „Průvodce procesem akreditace – část první“ z února 2013 nahrazuje předchozí vydání 
zveřejněné v prosinci 2011. Dokumenty Průvodce slouží jako doplňkový materiál k Akreditačním 
kritériím (2011) a poskytují rámcové rady pro vyplňování a zpětné zaslání akreditačního formuláře. 
V zájmu zachování aktuálnosti a relevantnosti bude materiál každoročně revidován. S jakýmikoli 
připomínkami k uvedeným postupům se, prosíme, obracejte na e-mailovou adresu 
accreditation@artscouncil.org.uk. Nový Průvodce s dalšími eventuálními revizemi bude k dispozici 
v průběhu února 2014. Veškeré podstatné změny oproti předchozímu vydání jsou v textu vždy 
patřičně zvýrazněny (v rámečcích). Drobné úpravy, například opravy pravopisu a aktualizace 
webových adres, vyznačeny nejsou. 

Hlavním cílem předkládaného materiálu je pomoci muzeím ke splnění požadavků uvedených v 
druhé části Průvodce procesem akreditace – Umělecké sbírky, který by si žadatelé měli 
prostudovat zároveň s Akreditačními kritérii, tj. úvodním materiálem Průvodce, a s dokumenty k 
dalším dvěma částem Kritérií – Prosperita organizace a Uživatelé a jejich zkušenosti. Tyto 
dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.artscouncil.org.uk/what-
we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/ .  

Jednou ze tří podmínek získání akreditace, stanovených Akreditačními kritérii, je vlastnictví 
sbírek. Tento požadavek předpokládá splnění osmi kritérií uvedených níže v Průvodci. Spolu 
s nimi Průvodce uvádí:  

1. Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí.  

2. Odstupňovanou škálu vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se týkají muzeí 
se specifickým zaměřením (v relevantních případech): Vyčerpávající vysvětlení 
jednotlivých stupňů škály najdete v hlavním úvodu k tomuto oddílu (viz Odstupňovaná škála 
vodítek, strana 13). Jednotlivé stupně se nevztahují na každý požadavek a slouží výhradně 
jako pomocný ukazatel.  

3. Dokumentace a informace potřebné pro tento požadavek a kde lze tyto informace 
nalézt.   

4. Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány jako součást 
hodnocení: Tyto otázky nebudou obsaženy ve formuláři vaší žádosti a nejedná se o 
dodatečné požadavky. Váš hodnotitel je nicméně může klást při zvažování informací 
uvedených ve vaší žádosti či zaslaném akreditačním formuláři. Každou z nich je třeba 
zodpovědět jasně a adekvátně vaší organizaci a každá odpověď by měla být pro hodnotitele 
srozumitelná.  

Na relevantních místech byly do Akreditačních kritérií zahrnuty otázky z materiálu Systém 
zvyšování kvality organizace Museum Galleries Scotland (MGS) – nástroj určený pro 
akreditovaná muzea a galerie pro jejich vlastní hodnocení1. 

Muzejní sbírky musí být spravovány v souladu se zamýšlenými cíli muzea a s jeho strategiemi a 
strategickou vizí. Činnost akreditovaných muzeí by měla směřovat k integrovanému přístupu ke 
správě sbírek, který bude přiměřený jejich rozsahu a bude odpovídat jejich celkovému účelu a 
cílům. V této části vyžadujeme řadu strategií a programů v podobných oblastech. Strategie 
pokrývají širokou škálu činností a cílů a mohou mít životnost do deseti let (spolu s kratším 
obdobím revize). Programy probíhají kratší dobu, například dva až tři roky, a představují akční 
plán muzea, jak tuto strategii uskutečnit. 

1  www.museumsgalleriesscotland.org.uk/the-programmes/quality-improvement-system/  

mailto:accreditation@artscouncil.org.uk
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/
http://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/the-programmes/quality-improvement-system/
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Požadavek 2.1  

 

Vyhovující úprava vlastnictví sbírek 

„Muzeum je povinno přijmout plnou zodpovědnost za všechny sbírky, které spravuje. Musí být 
schopno poskytnout informace o jejich rozsahu a o poměru mezi jím vlastněnými sbírkami a 
sbírkami jemu zapůjčenými. Jakákoli rizika týkající se zapůjčených sbírek je nutné řešit v rámci 
plánu rozvoje.“  

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí  

a) Akreditovaná muzea spravují sbírky uměleckých děl se známým vlastnictvím. Organizace 
spravující výhradně digitální sbírky (fyzicky nepřítomných) děl nejsou způsobilé k akreditaci 
(viz Způsobilost na straně 6 Akreditačních kritérií). 

b) Vlastníkem většiny sbírek je obvykle spravující instituce, přestože někdy jsou všechny sbírky 
či jejich podstatná část v majetku vnější organizace či jednotlivce/jednotlivců, například 
obecního úřadu nebo nezávislé sběratelské nadace. Dokumenty týkající se muzejních strategií, 
mimo jiné Strategie rozvoje sbírek (Požadavek 2.2), musí zahrnovat jasná pravidla vlastnictví 
stávajících sbírek a vlastnictví nových sbírkových akvizic.  

c) V případech, kdy muzeum spravuje vypůjčené sbírky, musí být délka zápůjček odpovídající a 
je nutná pravidelná revize vztahu mezi muzeem a vlastníkem/vlastníky děl. Termín „trvale 
vypůjčeno“ nemá oporu v legislativě a zápůjčky tohoto typu jsou pro muzeum nežádoucí. Správa 
veškerých zapůjčených děl musí být ošetřena smlouvami o výpůjčce na dobu určitou, 
odpovídajícími kritériím SPECTRUM (viz Požadavek 2.4).  

d) Smlouvy o vlastnictví a výpůjčkách či provozní smlouvy týkající se rozsáhlého souboru děl 
jsou pro dlouhodobou udržitelnost muzea rizikové. Muzea si musí být vědoma rizik 
vyplývajících z vlastnictví sbírek, například z významu či rozsahu vlastněných či 
zapůjčených/spravovaných děl. Muzeum zároveň musí jasně deklarovat své povědomí o 
odpovídajícím riziku a svou připravenost toto riziko řešit (viz Požadavek 1.4).  

 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají všech muzeí 

V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 
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Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři   Zápisy do rejstříku  

Percentuální podíl vlastněných a zapůjčených děl  Žádosti o přijetí 

Strategie rozvoje sbírek (viz Požadavek 2.2)   Kartotéka sbírkových předmětů  

Soupisový katalog s rejstříky 

Smlouva o výpůjčkách 

Provozní smlouvy 

Stanovy 

Rozsah poskytovaných služeb 

Potvrzení o nákupech 

 

 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány 
jako součást hodnocení 

− zná muzeum vlastníky všech děl ve svých sbírkách? Chová ve sbírkách vypůjčená díla a 
má k dispozici aktuální/aktualizované výpůjční smlouvy? Pokud ne, jakým způsobem 
jsou ošetřeny dědické výpůjčky?   

−  pokud většinu sbírek tvoří vypůjčená díla, poskytlo muzeum vysvětlení, proč tomu tak 
 je? Jsou tyto výpůjčky bezpečné?  

–  uvědomuje si muzeum rizika s výpůjčkami spojená a jsou tato rizika náležitě 
 ošetřena?  

−  pokud muzeum spravuje sbírky s nevyjasněným vlastnictvím, jsou součástí plánu na 
 řešení nedostatků – backlog plan (viz Požadavek 2.5)?  
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Strategie správy sbírek  

Sbírky uměleckých děl jsou ústředním aspektem muzejního provozu. Správa sbírek chovaných 
akreditovaným muzeem musí být v souladu se zamýšlenými cíli, strategiemi a strategickými 
vizemi instituce. K tomu, aby byl tento proces efektivní a bylo možné jej pravidelně revidovat a 
zdokonalovat, musí muzeum disponovat promyšleným a koherentním souborem programových 
prohlášení, programů a postupů – rámcem správy sbírek. Ten bude součástí řešení rozvoje 
sbírek, informování o dílech, jejich zpřístupnění a péče o ně a jejich restaurování.  

Jasná programová prohlášení jsou důležitou součástí rámce efektivní správy sbírek a účinnou 
pracovní metodou. Strategie, oficiálně deklarované správním orgánem instituce, určují záměr a 
směrování instituce a měly by jednoznačně odpovídat jejímu poslání či účelu. Programové 
prohlášení muzea nemusí být příliš obsažné; musí pouze odpovídat jeho potřebám.  

Více strategií správy sbírek lze souborně představit v jediném dokumentu. Mohou však být také 
prezentovány jednotlivě, s křížovými odkazy uvedenými na patřičných místech.  

Pokud si muzeum stanovilo požadované strategie ještě před podáním žádosti o akreditaci a 
používá v nich jinou terminologii než tento průvodce, není to procesu akreditace na překážku. 
Pokud se však jednotlivé strategie neřídí názvy či členěním oddílů stanovenými v Akreditačních 
kritériích, muzeum musí být schopno doložit, který dokument/které dokumenty splňuje/splňují 
požadavek uvedený v každé části Kritérií. Strategie muzea musí jednoznačně odpovídat 
celkovému účelu instituce. 
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Jedním z cílů akreditace je vést muzea k tomu, aby svůj rámcový přístup ke správě sbírek 
navrhla dle harmonogramu odpovídajícímu jejich vlastním pracovním cyklům. To může 
znamenat, že po zavedení Akreditačních kritérií (2011) nemají někteří účastníci 
akreditačního procesu k termínu hodnocení připraveny veškeré požadované strategie. 

Pokud muzeum nemůže k termínu hodnocení předložit strategie specifikované 
v materiálech týkajících se dokumentace uměleckých děl (viz Požadavek 2.3), péče 
o sbírky a jejich restaurování (viz Požadavek 2.4) a jejich zpřístupnění (viz 
Požadavek 3.2), musí hodnotiteli poskytnout buď prohlášení, v němž odkáže na 
číslo strany ve svém plánu rozvoje, kde uvádí harmonogram rozvoje a termín 
naplnění těchto strategií, nebo schválený záměr uvádějící přesné termíny. 
Dodatečná vodítka jsou k dispozici na webových stránkách ke sbírkám.2 

 

Noví žadatelé o akreditaci musí mít pro její získání k dispozici veškeré materiály. 

 

 

 

 

 

 

2 www.collectionslink.org.uk/programmes/museum-accreditation/1087-collections-management-
framework-guidance-sheet-1. 

http://www.collectionslink.org.uk/programmes/museum-accreditation/1087-collections-management-framework-guidance-sheet-1
http://www.collectionslink.org.uk/programmes/museum-accreditation/1087-collections-management-framework-guidance-sheet-1
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Požadavek 2.2   

Strategie rozvoje sbírek 

 „Muzeum musí mít k dispozici schválenou strategii rozvoje svých sbírek (známou také jako 
strategie akvizice a deakvizice). Součástí této strategie musí být následující:  

2.2.1 Zamýšlený cíl  

2.2.2 Přehled stávajících sbírek  

2.2.3 Budoucí témata a budoucí akvizice  

2.2.4 Témata a priority racionalizace a deakvizice  

2.2.5 Informace o právním rámci akvizice a deakvizice  

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí  
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a) Vzorová strategie rozvoje sbírek 

Všechna muzea, která se účastní schématu akreditace nebo o akreditaci žádají poprvé, musí 
předložit schválenou a aktuální strategii rozvoje sbírek (či strategii akvizic a deakvizic) 
vycházející ze vzorové strategie, a to včetně veškerých relevantních vyhrazených 
podmínek, nebo její náležité či platnou legislativou vyžadované ekvivalenty, například dle 
nařízení schválených parlamentem. Žádost o akreditaci nesmí být omezena jakýmikoli 
změnami vzorových výminek. Vzor je k dispozici na webových stránkách Arts Council 
England: www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-
scheme/. [Verze ve velštině: www.wales.gov.uk/cymal].  

b) Strategie rozvoje sbírek  

Tato strategie má rozhodující význam pro formování muzejních sbírek. Musí reflektovat 
samotnou povahu muzea a zahrnovat jednoznačné prohlášení řídícího orgánu muzea 
ohledně jeho záměrů v oblasti rozvoje sbírek (akvizic a deakvizic). Měla by být veřejně 
dostupná – například na webových stránkách muzea. Součástí strategie jsou následující 
body:  

Zamýšlený cíl – viz Akreditační požadavek 1.1  

Přehled stávajících sbírek – popisuje historii a provenienci muzejních sbírek, identifikuje, 
v čem spočívá jejich jedinečnost a význam a také unikátní charakter samotného muzea. 
V závislosti na rozsahu či rozmanitosti celkové muzejní sbírky může být popis rozčleněn do 
oddílů věnovaných jednotlivým sbírkám či několika sbírkám zároveň. Tato část by měla 
jasně identifikovat a popsat povahu, záběr a rozsah jádra muzejní sbírky. 

Budoucí témata a budoucí akvizice – tato část muzeím přináší příležitost zamyslet se nad 
možnostmi rozvíjení vlastních sbírek a navrhnout odpovídající program směřující k tomuto 
cíli, je-li žádoucí. V relevantních bodech by strategie měla zahrnovat odkaz na potřebu 
informovanosti o sbírkách (dokumentace) a na péči o sbírky a jejich zpřístupnění, tedy na 
otázky, které by měly být brány v potaz v případě nových akvizic. Toho lze nejlépe 
dosáhnout křížovými odkazy na strategie či programová prohlášení týkající se dokumentace, 
péče o sbírky a jejich zpřístupnění spíše než opakováním relevantních informací. 

 

http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/
http://www.wales.gov.uk/cymal
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Témata a priority racionalizace a deakvizice – při stanovení vlastního přístupu 
k racionalizaci a deakvizici by mělo muzeum brát v úvahu všechny své stávající sbírky a také 
Etický kodex Muzejní asociace (MA) a její Soubor deakvizičních pravidel. Tato část zároveň může 
ošetřit ty části muzejní sbírky, které jsou uzavřené (u nichž například muzeum nebude usilovat o 
nové akvizice).   

Informace o právním rámci akvizice a deakvizice – strategie muzea by měla jasně stanovit 
právní omezení, jimž činnost instituce podléhá. Tento aspekt se bude u různých muzeí lišit a 
zodpovědností muzea je zajistit, aby byla zohledněna veškerá relevantní legislativa a etické 
kodexy. Nejdůležitější právní a etické požadavky jsou uvedeny ve vzorové strategii (viz níže). 
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 c) Délka trvání strategie 

Danou strategii je třeba revidovat a schválit nejméně jednou za pět let 

d) Úměrnost strategie 

Strategie by měla být úměrná dostupným zdrojům a širším záměrům plánu rozvoje.   

e) Strategie založené na vzorové strategii akvizic a deakvizic z dubna 2008 (revidované 
v roce 2010)  

Pokud strategii akvizic a deakvizic, vyhovující požadavkům vzorové strategie z dubna 2008 (a 
její revidované verze z roku 2010), předkládá stávající účastník akreditačního procesu jako 
součást akreditačního formuláře a tato strategie zůstává v platnosti i v okamžiku zpětného 
zaslání formuláře, pak tato strategie vyhovuje podmínkám zpětného hodnocení. V zájmu 
zajištění toho, aby strategie při příští revizi odpovídala Akreditačním kritériím (2011), bude 
použito kritérium „oblasti ke zdokonalení“.  

f) Identifikace požadovaných výminek (vyhrazených podmínek)  

Pokud se strategie či požadované výminky (vyhrazené podmínky) zmiňují na několika místech 
rozsáhlejšího dokumentu nebo ve více dokumentech, musí být identifikovány jasně a přímočaře 
a odkazy na interní strategii musí být upraveny tak, aby byly s daným dokumentem v souladu. 
Tyto případy se týkají například muzeí, která mají různé strategie pro jednotlivé faktory 
uváděné ve vzoru − strategie ohledně ztráty chovaných uměleckých předmětů jinou osobou, 
strategie patřičné péče (náležité pečlivosti) o svěřená díla nebo případy, kdy se strategie týká 
většiny výminek, ale dodatečné výminky se týkají jiných specifikovaných míst.  

g) Případy, kdy je vlastníkem sbírek jiná organizace než muzeum 

Pokud smlouva o výpůjčkách či správě děl specifikuje, že vlastník sbírek musí tuto strategii 
schválit či podepsat, bude podmínkou akreditace schvalovací či ratifikační doložka, a to 
potvrzená oběma stranami, tedy muzeem i vlastníkem.  

h) Knihovní, archivní a příruční sbírky  

Všechna muzea spravují registrované (zapsané) sbírky, ale některá nadto chovají i sbírky 
archivní, knihovní či příruční a podobně. Strategie rozvoje sbírek by měla zahrnovat veškeré 
sbírky spravované muzeem a měla by jasně identifikovat, která kritéria, například Akreditace a 
SPECRUM, platí pro muzejní sbírky a která, například BS5454/PD5454 či Metodický kodex 
spravování sbírek SCAM či jejich ekvivalent, platí pro sbírky archivní.  



Průvodce akreditací – část druhá   Stránka 9 

 

Příruční sbírky mohou obsahovat objekty, které jsou součástí dlouhodobých registrovaných 
(zapsaných) sbírek, i objekty, které jejich součástí nejsou. Obě tyto skupiny děl lze spravovat 
odlišně než jiné části dlouhodobých registrovaných sbírek a tyto rozdíly ve využívání a správě by 
měly být ve strategii jasně stanoveny. 

i) Muzea právně nezpůsobilá akvizic a deakvizic 

Pokud muzeum ze zákona nemůže získávat nové akvizice či provádět deakvizice nebo takto 
rozhodl jeho řídící orgán, tato situace musí být ve strategii muzea jasně vysvětlena. V daných 
případech je přijatelné, že ve strategii nebudou obsaženy veškeré nebo jen některé vyžadované 
deakviziční výminky (vyhrazené podmínky). Muzea by si nicméně měla uvědomit, že rozhodnutí 
nikdy neprovádět deakvizice pro ně může být z dlouhodobého hlediska neudržitelné, a ve své 
strategii by si měla podržet vyhrazené podmínky k deakvizicím z důvodu nadměrného 
opotřebení či zničení děl. 

V případech, kdy muzea chovají samostatné (vzájemně nesouvisející) sbírky, například 
historickou „uzavřenou“ sbírku a přidruženou, ale stejně dlouhodobou sbírku, která připouští 
nové akvizice, by měla strategie muzea tuto situaci reflektovat.  

 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají muzeí se specifickým zaměřením 

Národní muzea  

Proces deakvizice a požadavky kladené na řadu národních muzeí jsou řízeny jejich stanovami, 
což by také mělo určovat strategii rozvoje jejich sbírek. Akreditační výminky by neměly být se 
stanovami v rozporu. Národní muzea mohou zveřejňovat jednotlivé části své strategie rozvoje 
sbírek samostatně, například jako výkaz o ztrátě sbírkových předmětů, strategii patřičné péče 
(náležité pečlivosti), akviziční strategii, deakviziční strategii a podobně. 

Muzea národního charakteru 

Muzea tohoto typu musí chovat tzv. sbírku velkého významu, která svou povahou odpovídá 
deklarovanému účelu muzea. Tato sbírka představuje významnou a plně reprezentativní sbírku 
v celonárodním měřítku a zajímavou i v mezinárodním kontextu. Měla by přímo reflektovat 
stávající postavení muzea a poskytovat jasný důkaz ospravedlňující jeho používání termínu 
„národní“ či jeho ekvivalentu. Strategií a praxí muzea musí být sbírkotvorná činnost zaměřená 
na různé umělecké předměty národního rozsahu a významu a s tím spojených informací 
v jednotlivých oblastech.  

Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři Strategie rozvoje sbírek  

 s jakýmikoli dodatky 

Strategie rozvoje sbírek 

Zřizovací listina (viz Požadavek 1.2)  

Schvalovací doložka 
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Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovnány 
jako součást hodnocení 

− byla strategie schválena odpovídajícím orgánem, komisí nebo jednotlivcem s prokázanou 
schvalovací pravomocí? 

− odpovídá strategie zamýšlenému cíli muzea? 

− vyhovuje strategie požadovaným výminkám uvedeným ve vzorové strategii? Existují 
nějaké dodatečné (nevyžadované) prvky, které by měnily či omezovaly smysl 
požadovaných výminek?  

− jestliže dané stanovy nedovolují zahrnutí všech požadovaných výminek, má muzeum k 
dispozici dostatečné platné záruky a opatření zajišťující jak dlouhodobé využívání sbírek 
a dlouhodobu péči o jejich zachování, tak zodpovědnost za akviziční a deakviziční 
postupy stanovené ve vzorové strategii? 

− je v popisu sbírek obsažen jasný přehled, podle něhož budou prováděny budoucí akvizice 
a/nebo deakvizice náležitě? Je tento přehled přesný? Jak kvalitně muzeum rozvíjí své 
sbírky? 

− jak jsou definovány kompetence jiných muzeí, místních rejstříků a archivů? 

− je přístup ke sbírkové činnosti trvale udržitelný? 

− je strategie veřejně přístupná? Pokud ano, jak? 
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Požadavek 2.3  

Strategie dokumentace sbírek  

„Muzeum se musí řídit programovým prohlášením o své dokumentační strategii. To může být 
součástí širší strategie informování o sbírkách.“ 

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí 

a) Cílem strategie dokumentace sbírek je zajistit, že muzeum bude plnit své povinnosti ve 
vztahu k bezpečnosti a správě sbírek a přístupu ke sbírkám. Strategie by měla být cílena 
na: 

− zkvalitnění zodpovědnosti za sbírky 

− zachování alespoň minimálních profesionálních kritérií v dokumentační činnosti a 
informování o sbírkách  

− rozšíření přístupu k informacím o sbírkách 

− posílení bezpečnosti sbírek 

b) Strategie by měla být úměrná dostupným zdrojům a širším záměrům plánu rozvoje. 

c) Tam, kde je provoz muzea zajištěn formou subdodavatelského vztahu s třetí stranou, 
musí existovat jasná spojitost mezi provozní smlouvou a strategií o dokumentaci sbírek. 
Mechanismy pro audit dokumentace a stavu sbírek (viz Požadavek 2.4) ve vztahu 
k požadovaným kritériím stanoveným provozní smlouvou musí být v provozní smlouvě 
výslovně uvedeny.  

d) Programové prohlášení o dokumentační strategii musí zahrnovat závazek zaznamenávat 
dostatečné informace o předmětech v péči muzea, tak aby bylo možné identifikovat a 
lokalizovat každý předmět, za nějž muzeum zodpovídá (a to včetně zápůjček i 
dlouhodobých sbírek). Měl by zahrnovat i závazek tyto informace bezpečně archivovat, 
zálohovat a uchovávat. 

e) Muzeum by mělo zavést opatření zajišťující bezpečnost a dlouhodobou archivaci 
veškerých dokumentačních záznamů, ať již v listinné nebo elektronické formě. 
Počítačové záznamy by měly být pravidelně zálohovány. 

f)  Strategie musí zohlednit potenciální zastarávání elektronických systémů v zájmu 
zajištění dlouhodobé dostupnosti uchovávaných informací. Například: budou systémy, 
které muzeum v současnosti používá, přístupné a použitelné i po deseti letech? 

 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají muzeí se specifickým zaměřením 

V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 
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Vyžadovaná dokumentace a informace Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři Rámec správy sbírek 

Dokumentační a informační strategie   Dokumentační a informační strategie 

Schválení strategie  

 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány 
jako součást hodnocení 

− je daná strategie vhodná a přiměřená? 

− vyhovuje kritériím SPECTRUM? 

− reflektuje strategie požadavky provozní smlouvy (tam, kde je provoz muzea zajištěn 
subdodavatelsky)? 
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Požadavek 2.4  

Strategie péče o sbírky a jejich restaurování  

 „Muzeum musí mít schválené programové prohlášení, které určuje jeho přístup k péči o sbírky a 
jejich restaurování.“ 

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí 

a) Péče o sbírky je základní povinností všech muzeí. Strategie péče o sbírku by měla být 
založena na kombinaci preventivní a restaurátorské péče, které mají společně sloužit 
k zajištění dlouhodobého uchování děl. Preventivní péče zahrnuje opatření nutná ke 
zpomalení či minimalizaci chátrání muzejních objektů, exponátů a struktur. 
Restaurátorská péče spočívá v ošetření objektu či exponátu tak, aby byl jejím výsledkem 
přijatelnější stav objektu či exponátu s cílem jej stabilizovat nebo podpořit některé 
aspekty jeho kulturní či vědecké hodnoty.  

b) Strategie by měla být úměrná dostupným zdrojům a širším záměrům plánu rozvoje. 

c) Tam, kde je provoz muzea zajištěn formou subdodavatelského vztahu s třetí stranou, 
musí existovat jasná spojitost mezi provozní smlouvou a strategií péče o sbírky a jejich 
restaurování. Mechanismy pro audit stavu sbírek ve vztahu k požadovaným kritériím 
stanoveným provozní smlouvou musí být v provozní smlouvě výslovně uvedeny.  

d) Strategie by měla odkazovat k plánům a strategiím, které mají dopad na oblast péče o 
sbírky a jejich restaurování, například k plánu rozvoje, krizovému plánu a podobně. 

e) Pokud některé součásti sbírky, například funkční historická strojní zařízení, vyžadují 
samostatnou strategii, měly by být jasně identifikovány a muzeum by k nim mělo tuto 
strategii vydat.  

f) Strategie by měly zohledňovat i další relevantní kritéria a rámce, například 
BS5454/PD5454 – „Doporučení ke způsobu uchovávání a vystavování archivních 
dokumentů“, Měřítka péče o sbírky, metody SPECTRUM. – U OBOU PODTRŽENÝCH SE JEDNÁ O 

HYPERTEXTOVÝ ODKAZ 

g) Muzeum by mělo svůj přístup k aktivitám spojeným s péčí o své sbírky pravidelně 
konzultovat s restaurátorem nebo poradcem v péči o sbírky či s jiným patřičně 
kvalifikovaným/zkušeným odborníkem. Veškeré restaurátorské práce by měly být 
prováděny restaurátorem či pod jeho dohledem. 

h) Strategie by měla uvádět kritéria, z nichž bude vycházet při výběru 
soukromých/nezávislých restaurátorů. V případech, kdy muzeum profesionálního 
restaurátora zaměstnává, mělo by ve strategii zmínit, jaká je jeho náplň práce. Každý 
restaurátor nebo restaurátorská činnost, s nimiž nebo na něž muzeum uzavřelo smlouvu 
o poradenství nebo smlouvu o provedení práce či služeb, musí být uveden/uvedena 
v Rejstříku restaurátorů, spravovaném Restaurátorským ústavem (Institute of 
Conservation, ICON), a tam, kde je to možné, by muzeum mělo využívat služeb 
akreditovaného restaurátora.  

i) Všichni zaměstnanci i smluvní pracovníci podílející se na péči a restaurování sbírky musí 
znát veškeré strategie a postupy a dodržovat je. 
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Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, 
která se týkají muzeí se specifickým zaměřením 

V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 

 

Vyžadovaná dokumentace a informace Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři Rámec správy sbírek 

Strategie péče o sbírky a jejich restaurování  Strategie péče o sbírky a jejich  
restaurování 

Schválení strategie 

 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány 
jako součást hodnocení 

 

− odpovídá strategie zamýšlenému cíli a klíčovým cílům a zaměření muzea? 

− reflektuje strategie požadavky provozní smlouvy (tam, kde je provoz muzea zajištěn 
subdodavatelsky)? 

− je strategie v souladu se stávajícími prostorovými možnostmi muzea?  

− je strategie efektivně propojena s přístupem muzea k zásadám ekologické udržitelnosti 
(viz Průvodce procesem akreditace – Část první: 1.10)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průvodce akreditací – část druhá   Stránka 15 

 

 

Požadavek 2.5  

Programy správy sbírek  

Plán dokumentace 

„Muzeum musí mít plány cílené na zkvalitnění dokumentace svých sbírek a svých 
dokumentačních systémů.“ 

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí 

2
0

1
3

 a)  Akreditační požadavky související s plánováním dokumentace se vztahují pouze na 
případy, kdy má muzeum v dokumentaci zpětné nedostatky. Postup k jejich řešení 
bude uveden v procesním manuálu k dokumentaci muzea (viz Požadavek 2.7). 

b) Plán řešení nedostatků musí odpovídat možnostem muzea, rozsahu nedostatků a 
dostupným zdrojům. Plán dokumentace by měl jednoznačně podporovat strategii 
rozvoje sbírek (viz Požadavek 2.2) a efektivní růst a/nebo racionalizaci sbírky.  

c) Zpětné nedostatky v dokumentaci se týkají té skupiny předmětů, k nimž nejsou 
k dispozici záznamy o ověřeném vlastnictví a dalších informacích a které nejsou součástí 
akreditačního zápisu do rejstříku. Zpětné plány dokumentace nutné pro akreditaci by 
měly být rozděleny do čtyř částí, vycházejících z kritérií SPECTRUM: 

Dokumentace – 1. fáze: zajistit, aby byly v účinnosti a byly používány veškeré 
dokumentační postupy (viz Požadavek 2.7). K tomu, aby muzeum získalo plnou 
akreditaci, musí být rozvoj a zavedení efektivních dokumentačních postupů dokončeny 
v době podání žádosti o akreditaci či zpětného zaslání akreditačního formuláře. 

Dokumentace – 2. fáze: sestavit náležitě podrobný soupis materiálu identifikovaného 
v rámci nedostatků; může být členěn na jednotlivé položky nebo skupiny položek. 
Vypracování soupisu položek, které mohou vykazovat nedostatky, musí trvat 
přiměřenou dobu, v běžných podmínkách tedy nejdéle dva roky. 

Dokumentace – 3. fáze: fáze kontroly nesrovnalostí pomocí soupisu z 2. fáze. Jejím cílem 
je zjistit, zda nebyly některé položky, identifikované v rámci nedostatků, původně 
registrovány (zapsány) a následně v muzeu ztraceny či uloženy na nesprávné místo nebo 
nesprávně přiřazeny/připsány. Dokončení této fáze umožní určit reálný rozsah 
nedostatků.  

Dokumentace – 4. fáze: uplatnění postupů SPECTRUM u těch předmětů identifikovaných 
v rámci nedostatků, které byly vybrány pro dlouhodobé uchovávání muzeem v jeho 
hlavní sbírce. Po úspěšném dokončení soupisu a kontroly nesrovnalostí může muzeum u 
předmětů tohoto typu, které nepovažuje za vhodné pro akvizici a dlouhodobé 
uchovávání, zvážit deakvizici. Pokud zkoumání vlastnictví děl dosud neskončilo nebo 
není možné, díla vybraná pro akvizici by měla být v záznamech označena jako „nalezená 
v muzeu“ a podobně. Muzeum by mělo vyřešit nejasné vlastnictví chovaných děl do pěti 
let po dokončení 2. fáze.  
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V případě existujících nedostatků muzea obdrží seznam „oblastí ke zdokonalení“, 
vycházející z této části, a identifikované nedostatky by měla vyřešit dle harmonogramu 
založeného na jejich vlastním plánu dokumentace. Tam, kde harmonogram nedodrží, 
budou muset být schopna doložit důvod zpoždění a způsob řešení nedostatků 
prostřednictvím plánu rozvoje. 

 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají muzeí se specifickým zaměřením 

V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 

 

Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři  Plán dokumentace 

Plán dokumentace (v relevantních případech)  Rámec správy sbírek  

 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány 
jako součást hodnocení 

 

− je plán promyšlený a soudržný? 

− jsou stanovené harmonogramy přiměřené? 

− je součástí plánu úplný audit sbírek a/nebo činnost cílená na rozšíření dokumentace? 
Pokud ano, oba tyto prvky by měly probíhat nezávisle na hlavním plánu dokumentace 
nedostatků.  
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Požadavek 2.6  

Program péče o sbírky a jejich restaurování 

„Muzeum musí mít plány cílené na zkvalitnění péče o své sbírky a jejich restaurování, které 
budou v souladu s jeho strategií péče o sbírky a jejich restaurování.“  

 

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí  

a) Program péče o sbírky a jejich restaurování může být součástí rozsáhlejšího dokumentu 
v rámci správy sbírek, přijatého muzeem. 

b) Muzeum si musí naplánovat program, jehož prostřednictvím zavede opatření ke 
zkvalitnění péče o sbírky a zajistí, že k nezbytným zkvalitněním, počínaje těmi 
nejdůležitějšími, dojde v určitém časovém horizontu. Musí provádět pravidelné kontroly 
s cílem vyhodnotit stav chované sbírky a znovu shrnout priority jednotlivých zkvalitnění. 
Vypracuje doporučení pro činnosti s tím související a akční plán pro splnění priorit 
identifikovaných jako nezbytné v rámci specifikovaného časového období.  

c) Součástí plánu by měly být činnosti související s následujícími prvky: 

1. Přehled o stavu sbírek: muzeum musí mít neustálý přehled o stavu a potřebách všech 
chovaných předmětů. 

V účinnosti je odpovídající program, jehož prostřednictvím v muzeu probíhá vizuální 
kontrola všech sbírek. Jsou identifikovány předměty vyžadující zvláštní péči a 
předměty křehké nebo jinak citlivé a jsou naplánovány odpovídající činnosti na jejich 
ochranu.  

2. Monitoring prostředí: personál je vždy upozorněn na nastalé potenciálně škodlivé 
podmínky; v účinnosti je odpovídající program, který měří relativní vlhkost, teplotu a 
intenzitu osvětlení (viditelného světla i ultrafialového záření), a to jak v jednotlivých 
výstavních prostorách muzea, tak v depozitářích.  

Veškerá data získaná monitoringem, například údaje o teplotě, vlhkosti a intenzitě 
světla na konkrétních místech, jsou uložena, vyhodnocena a archivována. Monitoring 
lze provádět pomocí jednoduchých i velmi komplexních přístrojů. Každé 
monitorovací zařízení je nastaveno, používáno a skladováno dle doporučení výrobce.  

3. Regulace prostředí: muzeum musí zajistit, že jeho sbírkám nehrozí poškození vlivem 
nevhodných klimatických a jiných podmínek, v nichž jsou uchovávány.  

Muzeum o své sbírky pečuje tak, aby je co nejefektivněji chránilo před potenciálně 
škodlivými klimatickými a jinými podmínkami. Jasně stanovilo žádoucí úroveň 
regulace prostředí (teplota, relativní vlhkost, světlo a znečišťující látky) a k dosažení 
tohoto cíle přijalo náležitá opatření. Regulaci lze provádět pomocí jednoduchých i 
složitějších opatření; k těm jednoduchým patří důsledné zavírání dveří, pravidelné 
změny osvětlení, použití rohožek a změny teploty a intenzity nasvícení.  

Předměty jsou vystaveny a deponovány v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, 
klimatizace a oken a/nebo jsou jinak chráněny před jejich negativním vlivem. 

Materiály citlivé na světlo jsou jeho působení vystavovány v minimální možné míře. 
Ve všech prostorách, kde se takové sbírky nacházejí, se k minimalizaci vlivu 
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viditelného světla a ultrafialového záření používají rolety, závěsy, záclony a/nebo 
ultrafialové filtry. Pokud jsou předměty citlivé na světlo součástí jakékoli expozice, 
nesmí se vyskytovat v přímém dosahu slunečních paprsků.  

Citlivé předměty sbírky jsou chráněny před prašností umístěním v náležitě 
přizpůsobených skříních, schránách nebo vitrínách. 

Určitou míru ochrany před škodlivými látkami rozptýlenými ve vzduchu, ať už plyny 
nebo částicemi, mohou sbírkovým předmětům poskytnout i zavřená okna a dveře.   

4. Volba vhodné budovy: klimatické a jiné podmínky v budově muzea musí vyhovovat 
všem typům spravovaných předmětů.  

Muzejní budovy musí být dostatečně pevné a kvalitně konstruované, aby v nich bylo 
možné uchovávat sbírky jakéhokoli typu, a sbírkám tak poskytnout přiměřenou 
ochranu před veškerými negativními vlivy. Jednotlivá podlaží a především 
depozitáře a další skladové prostory musí mít odpovídající nosnost. V muzejních 
budovách musí být prováděny pravidelné technické kontroly s cílem identifikovat 
potenciální ohrožení sbírek − například vinou protékajících střech, nekvalitní 
elektroinstalace, poruch na vnitřním vodovodním, plynovém a jiném vedení, 
zablokovaných odtoků, nedoléhajících oken či dveří a podobně. Na základě 
nalezených nedostatků a zhodnocení jejich rozsahu jsou navržena opatření k jejich 
nápravě. U strojního zařízení a vybavení se provádějí periodické kontroly. Budovy, 
které muzeum v určitých obdobích v roce nepoužívá, podléhají pravidelným 
kontrolám.  

5. Úklid: v zájmu co nejnižší pravděpodobnosti výskytu škůdců a zasažení sbírek 
plísněmi či jejich poškození abrazivními či kyselými látkami musí muzeum zajistit 
pečlivý úklid a čištění chovaných předmětů a všech míst, kde jsou tato díla vystavena 
či deponována. 

Všechny výstavní a skladovací prostory včetně nábytku, v němž se díla uchovávají, je 
třeba pravidelně uklízet, čistit a kontrolovat. Muzea si musí být na základě konzultací 
s odborníky vědoma toho, jaké metody, materiály a vybavení jsou vhodné pro 
výstavní i skladovací účely a pro úklid skladovacích prostor – například jak zabránit 
eventuálnímu poškození fotografií chlórem či peroxidy, které se uvolňují při 
používání některých běžně dostupných čisticích prostředků, nebo ozónem unikajícím 
z kopírek a tiskáren.  

U veškerého materiálu přijímaného muzeem a u veškerých akvizic je nutné zjistit, 
zda nejsou zamořeny škůdci a nejsou zasaženy vlhkostí nebo plísní. Pokud ano, 
muzeum prostřednictvím odborné konzultace zjedná odpovídající nápravu 
identifikovaného problému. Předměty, které vykazují známky zamoření škůdci, jsou 
od zbytku sbírky izolovány do té doby, dokud nedojde k jejich odbornému ošetření.  

Ve výstavních a skladovacích prostorách muzea včetně depozitářů je monitorován 
eventuální výskyt hmyzu a hlodavců, nastražené pasti se pravidelně kontrolují a 
v případě zajištěného hmyzu se v zájmu prevence určuje, o který druh škůdce se 
jedná.  
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Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají muzeí se specifickým zaměřením  

Nezávislá muzea – typ 1 a 2  

Ve svém základním programu restaurování sbírek by měla popsat přijatá opatření týkající se: 
četnosti monitoringu, zdrojů, revizních termínů, dostupnosti profesionálního restaurátorského 
poradenství, údržby budov, úklidu, monitorování klimatických podmínek pro uchovávání sbírek 
a údržby vybavení a zařízení. 

Nezávislá muzea – typ 3, muzea místních úřadů a univerzitní muzea 

Ve svém programu péče o sbírky a jejich restaurování by měla popsat přijatá opatření týkající se: 
četnosti monitoringu, zdrojů, revizních termínů, dostupnosti profesionálního restaurátorského 
poradenství, údržby budov, úklidu, monitorování klimatických podmínek pro uchovávání sbírek 
a údržby vybavení a zařízení, mapování sbírek a zavedení cíleného programu preventivní a 
restaurátorské péče o sbírky (například pravidelné mapování stavu chovaných děl).  

Národní muzea 

Ve svém programu restaurování sbírek by měla popsat postupy dodržované profesionálními 
restaurátory z řad zaměstnanců v těchto oblastech: četnost monitoringu, zdroje, revizní termíny, 
dostupnost profesionálního restaurátorského poradenství, údržba budov, úklid, monitorování 
klimatických podmínek pro uchovávání sbírek a údržba vybavení a zařízení, mapování sbírek a 
zavedení cíleného programu preventivní a restaurátorské péče o sbírky (například pravidelné 
mapování stavu chovaných děl). Měla by také uvést, jaká opatření byla přijata pro přijímání 
nezávislých či smluvních restaurátorů a pro údržbu muzejní budovy (budov).  

Muzea národního charakteru  

Viz muzea ve správě místních úřadů a univerzitní muzea. 

 

Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři Dokumenty k rámcové správě 
sbírek (viz Požadavek 2.1) 

Program nebo programy péče o sbírky a restaurování  Strategie péče o sbírky a jejich 
restaurování (viz Požadavek 2.4) 

Program nebo programy péče o 
sbírky a jejich restaurování (viz 
Požadavek 2.6) 

        Plán rozvoje (viz Požadavek 1.4) 
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Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány 
jako součást hodnocení 
 

− je tento plán přiměřený rozsahu instituce? 

− zahrnuje tento plán přehled o stávajících sbírkách a jejich restaurování? 

− zahrnuje plán časové termíny? 

− je tento plán realistický? 

− na čem je tento plán založen? Byla přijata kritéria nebo přehledy zásad, jimiž se bude 
jeho rozvoj řídit? 

− jsou k dispozici zdroje na podporu tohoto přístupu? 

− jaký je harmonogram vnější i vnitřní údržby a úklidu muzea?  

− má personál muzea k dispozici účinné mechanismy řešení nečekaných problémů 
spojených s údržbou a úklidem? Je harmonogram úklidu muzea provázán s muzejní 
strategií a muzejním programem péče o sbírky a jejich restaurování? Jakými 
harmonogramy úklidu se muzeum řídí v případě vystavených děl a interaktivních a 
dalších výkladových nástrojů?  

− jsou všichni zaměstnanci i nezávislí pracovníci podílející se na péči o sbírky a jejich 
restaurování obeznámeni s programem a řídí se jím? 
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Požadavek 2.7  

Postupy při dokumentaci sbírek  

Postupy při správě sbírek 

V muzeu musí být v účinnosti hlavní postupy stanovené kritérii SPECTRUM, a to ve formě 
procedurálního manuálu k dokumentaci, který je přístupný na vyžádání.  

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí 

2
0

1
3

 

a)  Hlavní postupy SPECTRUM jsou: 

 katalogové heslo chovaného předmětu  katalogizace 

 zápis do rejstříku  vyřazení předmětu 

 záložní kopie zápisu do rejstříku  zápůjčky 

 kontrola umístění a pohybu předmětů  výpůjčky 

 značení a/nebo opatření předmětů 
štítky 

 zpětná dokumentace 

b)  Forma zápisu do rejstříku každého muzea musí být v souladu s kritérii SPECTRUM. 

c)  Muzea musí mít záložní kopii zápisu do rejstříku. Jde o velmi důležitý dokument, 
klíčový z následujících důvodů: 

 mimořádné události / stav nouze: pokud muzeum postihne živelná či jiná 
pohroma, například potopa nebo požár, záložní kopie rejstříku umožní 
identifikovat ztráty a to, co je třeba vyhledat, nahradit nebo restaurovat. 

 krádež a podvod/padělání: díky záložní kopii má řídící orgán muzea důvěryhodný 
záznam o spravovaných muzejních sbírkách a související informace pro případ, že 
by některou položku nebylo možné nalézt; záložní kopie je neměnná a 
neměnitelná jinak než mimořádnými prostředky.  

 likvidace: v případě likvidace lze primární zápis do rejstříku uchovávat jako 
záznam vztahující se k majetkovým aktivům, který není nadále přístupný 
badatelům ani veřejnosti.3 

Muzea disponující elektronickou verzí záložní kopie záznamu do rejstříku musí jejich 
digitální bezpečnost doložit ověřitelnými protokoly o změnách. Pravidelná, nicméně 
neověřitelná záloha databáze muzejních sbírek je nedostačující; další informace lze 
nalézt prostřednictvím SPECTRUM. 

 

 

3 www.collectionslink.org.uk/media/com_form2content/documents/c1/a222/f6/AcquistionFactsheet.pdf.  

http://www.collectionslink.org.uk/media/com_form2content/documents/c1/a222/f6/AcquistionFactsheet.pdf
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Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají muzeí se specifickým zaměřením 

 

V této oblasti odstupňované hodnocení neexistuje. 

 

Vyžadovaná dokumentace a informace  Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři Dokumentační procedurální manuál  

 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány 
jako součást hodnocení 

 je manuál aktuální? Stanoví praxi a postupy muzea v oblasti dokumentace?  

2
0

1
3

 

 je v manuálu obsaženo následující: 

        - katalogové heslo chovaného předmětu  

        - způsob akvizice předmětu:  

                                              a) zápis do rejstříku 

                                              b) záložní kopie zápisu do rejstříku  

                                              c) značení a/nebo opatření předmětů štítky  

         - kontrola umístění a pohybu předmětů   

         - vyřazení předmětu  

         - zápůjčky 

          - výpůjčky 

         - zpětná dokumentace? 

 

 jsou tyto postupy zaváděny? 

 jak jsou s manuálem seznamováni zaměstnanci muzea? 
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Požadavek 2.8  
 

Odborné posudky bezpečnostních opatření  

„Muzeum si musí opatřit odborný posudek bezpečnosti svých deponovaných a vystavovaných 
sbírek nejméně jednou za pět let, a pokud je to nutné, i v kratších intervalech. Stejně tak musí mít 
k dispozici harmonogram, v jehož rámci se těmito posudky bude řídit.“  

Obecná vodítka související s tímto požadavkem, která se týkají všech muzeí 

a) Odpovídající zdroj poradenství se bude lišit v závislosti na velikosti instituce a na složení 
a povaze jejích sbírek.  

b) Bezpečnostní poradenství se musí zaměřit na všechny prostory muzea, v nichž se 
nacházejí sbírky. 

c) Bezpečnostní poradenství musí zahrnovat opatření týkající se jak zaměstnanců a 
návštěvníků muzea, tak samotných sbírek. 

d) Poradenství poskytované národním bezpečnostním poradcem při Arts Council England, 
zohledňující vládní program Vládní záruky, bude považováno za vyhovující doklad 
využívání externích odborníků; muzea však musí jasně stanovit, kterých budov či jejich 
částí se poradenství týká. Bezpečnostní kontroly v oblastech, jimž se národní 
bezpečnostní tým nevěnuje, by měly být zajištěny jiným způsobem.   

 

Odstupňovaná škála vodítek souvisejících s tímto požadavkem, která se 
týkají muzeí se specifickým zaměřením 
 

Nezávislá muzea 

Dostatečným dokladem jsou žádosti o inspekční návštěvu ze strany místní policie (kontaktní 
osoba) nebo místního úředníka a jakákoli následná doporučení. V případech, kdy policisté 
nemohou vystavit formální zprávu, si zodpovědní pracovníci muzea musí během inspekce 
zaznamenávat verbální doporučení ve formě písemných poznámek a následně podniknout 
patřičná opatření.  

Muzea místních úřadů 

Mohou využít spolupráce s místním kontaktním policistou nebo místními představiteli a také 
bezpečnostních týmů jmenovaných místní radou. Výstupy pravidelného odborného poradenství 
a bezpečnostních kontrol by měly být evidovány. 

Univerzitní muzea 

Spolu s pomocí kontaktních policistů může být prospěšná i podpora ze strany univerzitních 
bezpečnostních týmů. Výsledky bezpečnostních kontrol by měly být evidovány. 
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Národní muzea a muzea národního charakteru 

Pravděpodobně chovají významné nebo cenné sbírky, které jsou rozsáhlejší a koncentrovanější 
než v případě muzeí menšího rozsahu. Očekává se proto, že budou využívat služeb 
profesionálního bezpečnostního poradce – buď vlastního zaměstnance, nebo pravidelného 
externího pracovníka. 

 

Vyžadovaná dokumentace a informace   Zdroj  

Informace o akreditaci / akreditačním formuláři   Bezpečnostní zpráva 

Doklad o bezpečnostní kontrole z předešlého pětiletého období  Poznámky z bezpečnostní 
zprávy 

2
0

1
3

 

Plán rozvoje a z něj 
vyplývající činnosti 

 

Otázky kladené v rámci tohoto požadavku, které budou zvažovány 
jako součást hodnocení 

 zohlednila kontrola všechny prostory, v nichž se nacházejí muzejní sbírky? 

 věnovala se kontrola bezpečnosti jak zaměstnanců a návštěvníků, tak vystavených děl a děl 
v depozitářích?  

2
0

1
3

  je harmonogram revize bezpečnostní kontroly zohledněn v plánu rozvoje?  

 odráží plán rozvoje a plán zdrojů opatření vyplývající z doporučení? 

 

 jak jsou jakákoli doporučení zaváděna? 

 je harmonogram implementace těchto doporučení vhodný a odpovídající možnostem 
muzea? 


