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Management 

	řízení, vedení; vědět jak na to; vědět co chci a jak to realizovat
	Manager – profese od 19. století


Dělení:

	plánování 	– strategické (dlouhodobé), 10 a více let

– střednědobé, 5 let
			– krátkodobé, 1 rok
	organizování
	vedení – konkrétní činnost s lidmi, s podřízenými
	kontrola – nikdo se nesmí naštvat


Pracovní smlouva

	na dobu určitou

na dobu neurčitou

	2 roky po skončení školy jsem absolvent a musím podepsat smlouvu na dobu neurčitou, mohou mě ale donutit podepsat žádost na smlouvu na dobu určitou


Ukončení pracovního poměru

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv bez udání důvodu.

Zaměstnavatel může zaměstnanci dát výpověď jen:

	ruší se zaměstnavatel nebo jeho část

zaměstnavatel se přemísťuje
pro nadbytečnost
zdravotní stav zaměstnance
pokud nesplňuje kvalifikační předpoklady
okamžité zrušení pracovního poměru
	zaměstnanec byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
pro hrubé porušení pracovní kázně

Při podpisu pracovní smlouvy se podepisuje zpravidla i poučení o bezpečnosti práce (I.-III. stupeň).

Zřizovatel

	národní muzea (Národní muzeum, Národní technické muzeum, Moravské zemské muzeum)

– ministerstva
	krajská muzea a galerie (Plzeň, Pardubice, Hradec Králové)

podniková (Třinecké železárny, Tatra Kopřivnice, Škoda Mladá Boleslav)
okresní – zřizovatelem byl stát, od 1.1.2003 součástí příslušných krajů
	soukromá

Právní podoba muzea

Příspěvková organizace

	zřizovatel přispívá na ztráty (i 90%)

IČO, může se zavazovat vlastním jménem

!Veřejnoprávní instituce!

	od poloviny 90. let; na muzea by nepřispíval jen kraj, ale i město a pobočky v jiných městech

např. budova je města, město platí údržbu, sbírky jsou kraje, ten je financuje


Základní předpoklady dobře funkčního muzea

	objektivně zdůvodnitelný cíl a program potřebný pro společnost


muzeum

	tradiční, konzervativní, kulturní instituce uchovávající autentické doklady vývoje společnosti a přírody. Na základě odborného vědeckého přístupu tyto doklady shromažďuje, zpracovává, prezentuje, konzervuje a uchovává. Plní funkci kulturního centra – pořádá přednášky, semináře …
	je významnou složkou turistického ruchu a businessu s tím spojeného


mission statement

	základní poslání instituce
	musíme to mít přesně definované, odtud se odvíjí další věci (plán tvorby sbírek, organizační struktura)

poslání muzea – musíme to umět vysvětlit, zdůvodnit

muzealita

	věci musí mít muzealitu (hodnotu)

muzeum je nositelem paměti – dobré i špatné (zmetky, falzifikáty, běžné věci …); paměť má i region, město, stát
paměť potřebují všichni (i za války se ničí muzea a knihovny → podmanění národa)
když lidé ztrácejí vědomí o sobě (za protektorátu se zvýšila návštěvnost muzeí – to co je v muzeu bylo blíž jejich duchovnímu světu, než to co viděli)

turistický ruch

	muzeum je pomocníkem cestovního ruchu – nemáme moře, velehory; máme památky, které docela podceňujeme (chybí u nás propagace regionů, chce to přitáhnout podnikatele, aby dali peníze → kvalitnější práce muzeí → více turistů = více peněz


	muzeum vytváří pracovní místa

do města se dostanou pracovníci, kteří by se tam jinak nedostali → jiný společenský život
	muzeum musí i vychovávat

otázka financování – muzea sice potřebují více peněz, ale jejich problémy způsobují i jiné věci: muzea neví jak na to

	funkční organizační struktura, zabezpečení komunikace nahoru i dolů


	člověk musí přímo řídit 5-8 lidí

organizační strukturu moc neměnit

	efektivnost práce


	zaměstnávat lidi, kteří mají zájem; překonávat odstředivé tendence a dát lidem profesionální aparaturu

člověk se musí identifikovat s programem – umět mu vše vysvětlit, lidé nás musí pochopit

	musí být organizačně a informačně otevřený systém


	když poznáme, že už to dál nejde, tak to musíme změnit, i organizační strukturu

informační instituce – Internet – vše zveřejňovat (výsledky našeho bádání nejsou jen naše, ale všech)
	využívat moderní techniku, každý musí najít na Internetu co potřebuje (otevírací doby, jaké jsou expozice)


	muzeum musí být bezkonfliktní vůči příbuzným institucím a musí mít jedinečné (osobité) postavení


	bojujeme o stejné lidi (návštěvníky) ~ peníze; a nemají nás rády knihovny, galerie, zámky …

snažit se ale udržovat dobré vztahy (se všemi, i se zahraničím – projekty EU, kontakty s jinými muzei)
	muzeum musí nabídnout to, co jiná instituce nenabízí; ale jen takové akce, které se týkají muzea


	usilovat o prosazení sama sebe


	muzeum musí být prestižní; všichni kdo nám dávají peníze musí být přesvědčeni, že dělají dobře; musí se o něm vědět; dosažení prestiže je existenční záležitost



Podmínky pro fungování muzea

	vnitřní

vnější

Ad A) Vnitřní podmínky

	lidé – dobří lidé = dobré muzeum


	budovy – spíše slabý článek našeho muzejnictví

	pro muzea se budovy nestaví, ale budovy se dědí (zámky)

podceňuje se muzejní architektura (muzea potřebují depozitáře, výstavní plochy, konzervátorské dílny, bezbariérový přístup, …)
	budovy jsou často zanedbané, ale po r. 1989 se dalo hodně peněz na opravy budov

programově se pro muzea moc nestaví; pokud se postavily tak většinou špatně (muzeum SNP v Banské Bystrici)

3.) vybavení
	technické (poplašná a protipožární zařízení)

2. stupeň zabezpečení např. i u banky apod.
prostorová čidla, snímače u oken, na oknech folie proti rozbití, mříže, fototechnika – nejlépe napojeno na policii; počítače; potřeby pro pracovníky

4.) stav sbírek a jejich evidence
	ty jsou mnohdy špatně uložené, evidované, ve špatném fyzickém stavu; muzea sbírají hodně a málo do hloubky


Ad B) Vnější podmínky

	stav společnosti – je ovlivněno zákony, politickou situací

legislativa, politický stav, dodavatelsko-odběratelské vztahy
	dodavatelské – produkt musí být „in“, snaží se být stále nahoře

odběratelské – stavební firmy apod., reklama

	zákon č. 451/1991 Sb. – lustrační zákon



Projektové řízení

	z různých lidí na různých oddělení se udělá tým, na určitou mimořádnou akci, projekt; můžeme pozvat i experty mimo muzeum


	klady: skupina je tvořivější a nápaditější, lidé vytváří nové vztahy, snadněji se odhalí chyby a v menším kolektivu se lépe vede dialog


	zápory: je těžké sestavit efektivní tým, určitý čas trvá než se lidé sžijí, větší nároky na koordinaci, pozor na vztah vedoucího tohoto týmu k ostatním vedoucím, vznikají konflikty, je těžké hodnotit jednotlivce v rámci týmu


	důležité je monitorování projektu; tento tým se může stát nátlakovou skupinou – začnou si myslet, že jsou něco víc
	je důležité vědět co se s týmem stane po ukončení projektu – máme to vědět už před sestavením týmu (buď se vrátí ke své práci nebo někdo u projektu zůstane)

tým si musí ujasnit co chce dělat (2) a pro koho to chce dělat (1), kdo je naším zákazníkem (naši x cizinci; školy – většinou nejširší česká veřejnost)
(2) co chceme nabídnout – co to bude za akci
(3) také stroje, vybavení, s kým to udělám, zdroje – materiálové finanční	 ( → co, jak čím )
	zpracovat vše písemně (alespoň zpráva z porady, větší projekt – pro ovlivnění sponzorů)

zabývat se tím, jestli už na něčem podobném někdo nepracoval; zvážení vstupu do projektu, zda něco nezměníme (právní předpisy, požární …) a musíme s tím počítat
projekt nesmí měnit filozofii muzea, musí z ní vycházet
jasně se musí říct, kdo zodpovídá za kvalitu, musí naplánovat čas a peníze

Organizace projektu

	zadavatel by neměl být vedoucím projektu (pak by kontroloval sám sebe); potřebujeme více lidí, kteří tyto projekty vytváří
	velikost týmu 5-9 lidí

4 fáze:

	lidé se poprvé sejdou, oťukávají se – mělo by to trvat co nejkratší dobu

práce ve skupinách – lidé přijmou určité funkce
cíle a úkoly jsou dané, kolektiv se dotváří, má vlastní „řeč“
produkční fáze – zvenčí se zdá skupina uzavřená, někdy se stane nátlakovou skupinou; skupina už produkuje

	od 2. fáze už tým raději neměníme; naučíme se hledat kompromisy; „ošetřit raněné“ – zvednout sebevědomí těch, kteří neuspěli se svými nápady




Normy

Příspěvková organizace

	organizace, která programově plánuje finanční ztrátu
	(např. 1 milion vydělá, 4 miliony utratí – 3 miliony příspěvek od zřizovatele)
příspěvek je mnohdy větší než 50% (ve většině případů)

samostatná právnická osoba a účetní jednotka – má práva se svým jménem zavazovat (nakupovat, přijímat zaměstnance)
v čele je statutární orgán – ředitel, jmenovaný a odvolávaný zřizovatelem (Rada kraje či města)
zaměstnanci jsou zaměstnáni u této organizace
nemají vlastní majetek, jen svěřený do správy od majitele → muzeum není nositelem majetkových práv, zřizovatel vymezí majetková práva i vzhledem k majetku, který organizace získá
	(např. chce-li někdo něco darovat, dává to kraji či městu → zřizovateli)
organizace by neměla kupovat věci na splátky

vede účetnictví – provádí odpisy (viz Ekonomika VOŠ)
	hospodaří podle schváleného rozpočtu
zřizovatel schvaluje hospodářské příspěvky
to co nám zbude dáváme do fondů (např. odměn, reprodukčního, rezervního apod.)
→ čím méně budeme pracovat, tím méně utratíme a tím více (zůstane) dostaneme peněz (z rezervního fondu do odměn)
např. FKSP (fond kultur. a sociál. potřeb) – rozděluje se po dohodě ředitele a odbor. organizace, zaměstnavatel dává z objemu peněz na mzdy 2% do FKSP – příspěvky na rekreaci, bezúročné půjčky
	není oprávněna poskytovat dary (kromě FKSP)

může si vzít úvěr pouze se souhlasem zřizovatele
má hlavní i doplňkovou činnost:
	hlavní činnost – sbírkotvorná, restaurace předmětů, provádění archeologického výzkumu a výzkumu vůbec → činností by mělo být z našeho hlediska ve zřizovací listině co nejvíce – neplatí se daně
doplňková – podléhá živnostenskému zákonu, daní se; prodej suvenýrů pohlednic; ale měla by souviset s činností muzea
	zapisuje se do obchodního rejstříku, má IČO

Organizační složka obce, kraje

	velmi podobné, ale …
	nemá právní subjektivitu, není samostatnou účelní jednotkou, v čele není ředitel jako takový (normální úředník)

dělá se tam kde je méně práce (+/- 3 zaměstnanci) – věnují se jen své práci, ale ostatní dělá zřizovatel (účetnictví apod.)
	zaměstnanci jsou zaměstnanci obecního úřadu (smlouvu mají se zástupcem obce)
menší plat než úředníci!
vedoucí je jmenován zřizovatelem, má dispoziční právo, rozpočet organizace je rozpočtem obce
omezené právo disponovat s penězi, co neutratíme dáváme zpátky
	není zde doplňková činnost

Obecně prospěšná společnost

	založit ji může i soukromník, továrna, město, kraj apod. v různých oborech

správní rada se dohodne kdo tam co dá, jmenuje ředitele
týká se jen nově zakládaných muzeí

Zřizovací listina

	základní dokument, kde zřizovatel určuje, co má organizace vlastně dělat; vydává ji zastupitelstvo obce či kraje; je-li malý počet zaměstnanců, kteří nejsou nijak děleni, nepotřebují složité technické či strojové vybavení, nebudou vstupovat do složitých ekonomických a právních vztahů → organizační složka; vymezí se zde majetek, který organizace bude spravovat

dokument, který má každé muzeum
formuluje práva a povinnosti, které muzeum má
	vydává vždy zřizovatel (MM – zastupitelstvo = zákonodárný sbor obce nebo kraje → ALE! zřizovatelem je rada)
	zákony (Zákon 122/2000 Sb.)

jméno instituce
sídlo (adresa)
	IČO (identifikační číslo organizace)

vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti (obecná forma)
předmět hlavní činnosti (základní poslání konkrétního muzea, formuluje základní sbírkotvorný program → čím vágnější formulace, tím lépe pro muzejníka → pro nás nejdůležitější část zřizovací listiny
	muzejní knihovna – má být tvořena ve prospěch pracovníků muzea → jde mnohem více do hloubky než běžné městské knihovny
správa sbírek podle zákona 122/2000 Sb. – všechna muzea v majetku státu, krajů, obcí
pořizování dokumentace o sbírkových předmětech
odborné zpracování předmětů – využít z předmětu vše co lze, zpracovat, později zpřístupnit
provádění vědeckého výzkumu prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány
prezentace prostřednictvím stálých expozic, konferencí, výstav, práce pro děti, přednášková a publikační činnost doma i v zahraničí; kulturně-výchovné aktivity (důraz na seniory, děti, hendikepovaní)
zapůjčování předmětů do zahraničí (výstavy, konference, badatelská činnost)
umožňuje badatelům studium (zpřístupnění sbírek i evidence → muzeum musí vydat badatelský list)
veřejné šíření periodických i neperiodických publikací (→ nepotřebuje k tomu živnostenský list)
pořádání odborných seminářů, konferencí, sympozií
umožnění zapůjčování předmětů od jiných institucí
vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty (dnes pouze od krajských muzeí výš) – upravuje zákon
	provádění archeologických výzkumů (neznamená ani tak systematickou archeologickou práci, ale dnes dozor nad stavební činností → na tuto činnost musí být uzavřena dohoda s Akademií věd → kdo bude kde působit)
poskytuje odborně-metodologickou pomoc
	v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery
	vstupuje do profesních sdružení (AMG, ICOM …)
	vykonává činnost, která vychází ze zaměření muzea
za úplatu umožňuje návštěvu prostor (výstav, expozic), vybírá poplatky za fotografie, kopie čehokoliv

OSA – ochranný svaz autorský, má generální smlouvu s AMG a poplatky se neplatí
DILIA – zaměřuje se na něco jiného

	prodává katalogy, publikace, repliky, upomínkové předměty (spíše doplňková činnost – živnostenský list)
	pronajímá prostory, které neomezují jeho kulturní činnost (krátkodobě – rauty bohatých firem; dlouhodobě)

poskytuje služby konzervátorských a restauračních laboratoří
poskytuje reklamní služby při propagaci svých prostor
	zpracovává odborné posudky, rešerše
	poskytuje odbornou pomoc vlastníkům sbírek

poskytuje pronájem i toho, co nevyužívá – např. pro činnost kulturního charakteru – pokud to nenaruší chod instituce

	doplňková činnost – může to být ledacos
	parkovací lístky – provozování parkoviště
	kavárna, starožitnictví, restaurace, …



Označení statutárních orgánů

	ředitel – odvolává a volí ho Rada města či kraje

statutární zástupce ředitele – jedná v nepřítomnosti ředitele
ředitel vydává organizační řád – stanovuje organizaci muzea


Majetek

	vše co v muzeu je, patří kraji; muzeum nemá vlastnické právo; ve zřizovací listině je vymezen majetek se kterým muzeum disponuje
	muzeum nesmí mít akcie, cenné papíry
	s majetkem nakládá bezúplatně, nesmí jím nikde ručit, musí se o něj starat
	kontroly techniky (od hromosvodů po šňůry od počítačů)

majetek se půjčuje jen se souhlasem zřizovatele, kromě sbírek
majetek musí být pojištěn (jde-li mimo muzeum) – „z hřebíku na hřebík“ (proti živelní pohromě, vandalismu, krádeži, …)
	1x ročně se inventarizuje

pro hospodaření s majetkem existují vnitroorganizační normy
existují předpisy na vyřazení
bez souhlasu zřizovatele nesmí být majetek prodán, směněn
zřizovatel schvaluje zprávu o hospodaření na konci roku
zřizovatel odpovídá za ztráty
	se souhlasem zřizovatele se mohou koupit věci na splátky
muzeum nesmí poskytovat dary, kromě FKSP a může poskytovat dary při výměně publikací („pošlu někomu svoje publikace a on mi pošle svoje“)
pronájem delší než 30 dní a méně než 1 rok – jen informujeme zřizovatele, že jsme to udělali
	výnosy z pronájmu jsou majetkem organizace
	příjmy z nevyužitého majetku se dávají zřizovateli až po odečtení nákladu z prodeje


Vymezení doby, na kterou organizace funguje – většinou doba neurčitá



Organizační řád

	statutárním orgánem je ředitel či zástupce ředitele

povinnosti ředitele – odvolává a jmenuje další vedoucí pracovníky
	vydává základní organizační strukturu – pavouk
	ředitel by měl mít náměstky


např.:
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	koordinuje činnost poradních sborů – poradní orgán ředitele, lidé z muzea i mimo (např. i bankéři, odborníci, …), na nejrůznější věci (není povinný, poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je povinný – k nákupu a vyřazování předmětů) + redakční rady
	povinnosti vedoucích – řídí, kontrolují, předkládají návrhy
	Rada muzea
základní principy a formy řízení – svolávání porad


Podpisové oprávnění

	spisový a skartační řád
	kdo, co, kdy podepisuje – kdo má jakou pravomoc

otázky pracovních cest – kdo je povoluje, za jakých podmínek
	otázky opuštění pracoviště – soukromé, pracovní


Pracovní řád

	spadá pod organizační řád
	kdo, co, kdy zamyká apod.



Kolektivní smlouva

	tam kde je odborová organizace (mezi ředitelem a odbory)
	uzavírá se většinou na kalendářní rok

základní ustanovení (z čeho vychází, z jakých právních předpisů …)
vztahy smluvních stran – odbory chtějí být informovány o situaci v podniku; někdy se svolávají celoústavní porady, někdy jedná ředitel s výborem odborářů
měli bychom odboráře co nejvíce informovat – zabránění vzniku fám (nejvíce lidi zajímají peníze)
projednává se ekonomika, změny v organizaci
systém školení a vzdělávání pracovníků
bezpečnost práce – zodpovídá za ni vždy ředitel, který na to má nějakého pracovníka (externího, interního) – předpisů je mnoho …
	ale ředitel nemusí vůči odborům „nic“
u propuštění „na hodinu“ (okamžité zrušení pracovního poměru) to musí projednat s odbory, ale ty nemusí souhlasit

	odbory nemají žádnou zodpovědnost
poruší-li někdo pracovní kázeň, může ředitel na to odbory upozornit
chceme-li vyhodit vyššího odboráře, musí se k tomu vyjádřit nadřízený odborový orgán
	projednává se pevná a pružná pracovní doba
	pevná pracovní doba – pevně stanovená (např. Po-Pá 8.00-16.30)
	pružná pracovní doba – za týden musíme udělat pevný počet hodin a je v podstatě jedno kdy; stanovuje se, že alespoň pár hodin denně v té práci jsme (např. 10.00-14.00; existují i určité limity (nepracovat 20 hodin denně)

převedení pracovníka na jinou práci – práce by měla odpovídat naší kvalifikaci
otázka neplaceného volna – starost o malé děti či přestárlé – dotyčný nedostává plat, ale platíme mu zdravotní pojištění
zaměstnanci studující při zaměstnání – platí-li mu to instituce, měl by tam potom nějaký čas zůstat
	kapitola o platech – vnitřní platové předpisy, mzdový fond (kolik je OON – ostatní osobní náklady – platí se z toho brigádníci a kolik jsou stálí pracovníci …)

příplatky, odměny; počet přepočtených pracovníků
musíme mít tolik pracovníků, kolik nám zřizovatel určí
	dovolená – je daná zákonem, ale řeší se otázky čerpání dovolené

otázka posílání peněz – na účet x hotově
odboráři mají vlastní peníze (zaměstnanci odvádí 1% z čisté mzdy)
otázka čerpání FKSP – kdo na to má právo, v jaké podobě (stravenky, dětské rekreace, sociální výpomoc, bezúročné půjčky, dary při pracovním výročí)
bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP – např. bezplatné lékařské prohlídky, úhrada očkování, školení, …


Jednací řád muzejní rady

	do roku 1989 být musela; pak byly a nebyly
	poradní orgán ředitele, sám se jmenuje, jakýkoliv počet a odkudkoliv – základní otázky muzea – investice, organizační změny, výstavy, …

měli by tam být lidé, kteří mohou do muzea přinést nějaké peníze (ředitelé finančních ústavů, bohatí podnikatelé apod.)
i ředitel muzea může být někde jinde (u skautů či jiné neziskové organizace)
	orgán dobrovolný, neplacený
	jednací řád nemusí být dlouhý – na jak dlouho je jmenuje, hlediska hlasování – může volit předseda, jak často se schází, kdo ji může svolat



Jednací řád poradního sboru pro sbírkotvornou činnost

	poradní sbory byly už od roku 1959, komisi jmenoval ředitel, vyjadřovali se ke sbírkotvorné činnosti
	je povinný u muzeí zapojených do CES
	do muzea se může nakupovat bez omezení, ale při vyřazování musíme mít stanovisko tohoto sboru

sborů může být více pro určité oblasti
řád podobný předchozímu + kdy je usnášeníschopný (kolik musí hlasovat)
členství je dobrovolné – můžeme jim platit cestovné, nesmí zneužívat informace, které v muzeu získá
	jak jednat v časové tísni aj.

Provozní řád

	kdo, koho, kdy a o čem informuje, kdo s čím manipuluje

např. systémů ochrany sbírkových předmětů apod.


Vnitřní platový předpis

	musí vycházet z platných platových předpisů



Pracovní řád

	3. po zřizovací listině a organizačním řádu
	základní ustanovení podle zákoníku práce
	něco o služebním tajemství – utajované skutečnosti (kde jsou depozitáře a systémy zabezpečení) a věci, o kterých se prostě nemluví (kdy je tam pokladní sama aj.)

vznik, změny, ukončení pracovního poměru
otázky pracovní kázně, přestávek, pracovní doby – pevná, pružná pracovní doba
přesčasy, práce o svátcích, pracovní pohotovost, dovolené, systém evidence pracovní doby


Režim zacházení se sbírkou

	vnitřní norma muzea, vydává ji ředitel, je povinná pro muzea v CESu
	stanovuje:


a) kdo rozhoduje o zapsání do sbírek
	měl by to být kurátor sbírky, u větších nákupů i ředitel


b) formy nabytí
	dary, převody vlastnictví, převzetí (dědictví – přímo nám to odkáže; pozůstalost – zemře bez dědiců, připadne to státu), nálezy, nákup (od právnických i fyzických osob), vlastní sběr a nálezy, záměrné vytváření sbírkových předmětů


c) formy doložení
	jak jsme předmět získali (darovací smlouva, smlouva o převodu)

evidence těchto dokladů
	spisový, skartační řád – další norma
faktury (mělo by to být u sbírek)
nabídkový list při nákupu od fyzických osob

	interní doklad, jiná forma nálezové dokumentace – u předmětů z vlastní nálezové či sběratelské činnosti
kde se vše ukládá – administrativa – kolik to má kopií …

d) vedení chronologické evidence
	kolik je přírůstkových knih, kdo za ně zodpovídá, kdo zodpovídá za formální stránku, kdo tam píše; jaký majetek se sem píše (majetek zřizovatele)

přírůstkové číslo, datum nabytí předmětu, název a stručný popis, počet kusů (archiválie a kulturní památku označíme)
způsob a okolnosti nabytí předmětu, popř. označení dalších dokumentů, označení území odkud je, stav předmětu (jiný než normální …), uložení – ve kterém fondu předmět je
hromadný zápis – přírodniny jedné systematické skupiny, fragmentál. archeologický materiál … upravuje zákon (ale např. 50 střevlíků je pod jedním číslem, ale musí se rozdělit podle území)
	musí být určeno kdo tam může co připisovat
	inventarizace – zápis komise
	někdy se stane, že jsme zapsali věc 2x – taky to tam musíme poznamenat

řeší se i uložení přírůstkových knih
chronologická evidence se může vést na počítači – vše vytištěno, razítko, podpis
	předměty se musí nahlásit do CESu

e) druhostupňová evidence
	hlásí se přírůstkové číslo na MK ČR a předměty se musí zpracovat v druhostupňové evidenci; 3 roky
	3dílné karty – 1. karta oficiální evidence, další 2 pro kurátora sbírky

jak kdo , co, kam ukládá; zodpovědnost má kurátor

f) inventarizace sbírek
	prověření, zda předměty skutečně existují, zda je správný počet kusů

ověřuje potřeby preparace, konzervace, restaurování, správnost uložení
zjištění škod po neobvyklé situaci
dělá se každý rok – řádné x mimořádné, může ji nařídit Ministerstvo
kdo jmenuje členy, kdo je předseda, jaký bude zápis
inventarizací by mělo projít 5% a více předmětů / kalendářní rok
celý fond by měl projít inventarizací 1x za 10 let (do 0,5 mil sb. předmětů)
nad 0,5 mil sbírkových předmětů – 1x za 15 let
dnes jsou i sankce (statisíce Kč)
důležité je sestavit plán, příkaz k inventarizaci
komise – 3 členové, vytváří protokol: složení komise, rozsah inventarizace, zjištěný stav – co se nenašlo, informace o škodách, komu se protokol předává (v každém případě na Ministerstvo kultury)

g) trvalé ukládání a ochrana sbírkových předmětů
	sbírkových předmětů v muzeu i mimo, kdo odpovídá za předměty třeba na výstavě, při vědeckém zpracování, restaurování apod. (ČR x svět – vývozy mimo republiku)


h) přenechání předmětů jinému subjektu
	zapůjčení předmětu jinému muzeu, pronájem sbírkových předmětů




