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Členská muzea a galerie AMG 
 
Účastníci 13. Sněmu AMG v Brně 

V Praze dne 21. října 2021 
 
 

 

Zpráva o hospodaření AMG v období 2019–2021 
 
 

Revizní komise AMG ve složení PhDr. Radka Křížková Červená (předsedkyně), PhDr. Zita Suchánková 
(členka) a Mgr. Jiří Střecha (člen) na základě schválených Plánů činnosti a rozpočtů AMG na příslušný 
kalendářní rok, prováděla průběžnou kontrolu hospodaření AMG v souladu se Stanovami AMG a Jednacím 
řádem AMG.  

 
Plán činnosti a rozpočet AMG na každý rok schvaluje Senát AMG – nejdříve jako rozpočtové 

provizorium (říjen, prosinec), následně jsou plán i rozpočet upraveny dle výše aktuálně získaných dotací a opět 
schváleny Senátem AMG (květen). Proto AMG na počátku každého kalendářního roku hospodaří s rozpočtovým 
provizoriem.  

 
Zprávy o provedených kontrolách hospodaření AMG jsou každoročně předkládány na jednání Senátu 

AMG. Velmi se také osvědčila pravidelná účast předsedkyně Revizní komise AMG na jednáních Exekutivy AMG, 
ačkoliv v rámci jednání disponuje pouze poradním hlasem. Může tak průběžně sledovat, příp. připomínkovat 
plnění aktuálního plánu činnosti v souladu s hospodařením AMG dle schváleného rozpočtu. Vybrané ekonomické 
ukazatele jsou k dispozici všem účastníkům 13. Sněmu AMG ve Faktografické příloze Zprávy o plnění 
hlavních linií činnosti AMG v letech 2019–2021. 

 
Zprávu Revizní komise AMG o hospodaření AMG za příslušný kalendářní rok schvaluje Senát AMG 

jako součást Výroční zprávy AMG, která obsahuje také účetní závěrku, rovněž schválenou Senátem AMG. 
Výroční zprávy AMG, vč. Zápisů z jednání Exekutivy AMG, Senátu AMG, resp. dalších orgánů AMG jsou 
k dispozici na http://www.cz-museums.cz pod záložkou AMG se představuje – Výroční zprávy AMG.  

 
 Na každém zasedání Senátu AMG informuje Exekutiva AMG pravidelně jeho členy nejen o aktuálním dění 
v AMG prostřednictvím jí předkládaných Zpráv o činnosti Exekutivy AMG v období mezi konáním jednotlivých 
zasedání Senátů AMG, ale také o všech změnách v hospodaření AMG.  
  
 Členská základna získává informace o dění v AMG prostřednictvím Věstníku AMG ve zde publikovaných 
Zprávách (Zápisech) z jednání Senátu AMG a v dalších článcích zejména v rubrice Zprávy z činnosti AMG. 
Aktuální informace nejen z činnosti AMG jsou prezentovány na internetových stránkách AMG na adrese 
http://www.cz-musems.cz a pravidelně rozesílány též elektronickým Bulletinem AMG, resp. Newsletterem AMG. 
Informace o aktuálním dění jsou zveřejňovány i na facebookovém profilu AMG. 
 
 Ke kontrolní činnosti Revizní komise AMG v období 2019–2021: 

 

 Revizní komise AMG se v uvedeném období sešla celkem třikrát, aby provedla revizi hospodaření 
AMG za příslušné účetní roky, a to dne 16. dubna 2019 (revize hospodaření AMG za rok 2018), dne  
25. května 2020 (revize hospodaření AMG za rok 2019) a dne 14. dubna 2021 (revize hospodaření 

AMG za rok 2020). 
 

 Limit pokladní hotovosti byl dne 1. ledna 2014 nastaven na 40.000 Kč. V souvislosti s pandemií 

koronaviru nebylo možné uskutečnit plánované výdaje, a proto došlo dne 1. ledna 2020 k navýšení 
limitu na 60.000 Kč. Zvýšené finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených  
s běžným chodem Sekretariátu AMG. Pokladna se vrátila pod stanovený limit dne 1. června 2020.  
V průběhu roku 2021 nebyl pokladní limit překročen. 
 

 Od 1. února 2021 byl realizován přechod ze systému poskytování stravenek zaměstnancům AMG na 
stravenkový paušál. Stav cenin byl ke dni 14. dubna 2021 proto 0 Kč. 

 

 Namátková kontrola byla provedena u 45 dokladů v roce 2019 (revize hospodaření AMG za rok 

2018), u 45 dokladů v roce 2020 (revize hospodaření AMG za rok 2019) a u 50 dokladů v roce 2021 
(revize hospodaření AMG za rok 2020). Při všech kontrolách pohybu finančních prostředků 
v peněžním deníku souhlasil stav hotovosti ke dni provedení kontroly s výpisem a nebyly zjištěny 
rozdíly. Stejně tak při kontrole likvidace účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.  
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 Inventarizační komise AMG řádně prováděla inventarizaci majetku a zásob publikací. Ani zde 

nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky mezi skutečným stavem a příslušnou evidencí. AMG spravuje 
drobný hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 1.122.473,36 Kč. 
 

 Při kontrolách zaúčtování výběru členských příspěvků AMG v období 2019–2021 vždy Revizní 

komise AMG doporučila vyzvat neplatiče k úhradě. Pokud se jednalo o chronické neplatiče, podat na 
jednání Senátu AMG návrh na jejich vyloučení dle příslušných bodů Stanov AMG.  
 

 Revizní komise AMG prošla vyúčtování poskytnutých grantů a dotací za příslušné kalendářní roky 

a shledala, že je zpracováno pečlivě a systematicky. Účetní doklady jsou vedeny přehledně, bez 
formálních nedostatků, a řádně uloženy na Sekretariátu AMG. Dne 5. března 2020 provedl odbor 
interního auditu a kontroly MK ČR přezkoumání hospodaření s prostředky poskytnutými z programu 
Kulturní aktivity – podprogram Podpora projektů spolků a pobočných spolků – na projekt „Národní 
soutěž Gloria musaealis – zajištění XVII. a XVIII. ročníku soutěže, příprava a realizace slavnostního 
předávání Cen Gloria musaealis 2018, provoz webových stránek soutěže na adrese 
http://www.gloriamusaealis.cz” (protokol č. 11/2020). Veřejnosprávní kontrolou bylo prověřeno 
čerpání dotace MK ČR v souladu s rozpočtovými pravidly a dodržení stanovených podmínek. Byly 
přezkoumány všechny faktury, smlouvy, doklady, cestovní příkazy a další dokumentace v návaznosti 
na poskytnuté finanční prostředky. Kontrola MK ČR nezjistila nedostatky. 
 

 Revizní komise AMG prohlédla za příslušné kalendářní roky přehledy plateb sociálního  
a zdravotního pojištění a shledala, že je dokumentace vedena náležitě systematicky a pečlivě. 

Účetní doklady jsou vedeny přehledně, bez formálních nedostatků, a řádně uloženy na Sekretariátu 
AMG. Dne 5. září 2019 vykonala PSSZ – územní pracoviště Praha 3 – na Sekretariátu AMG kontrolu 
plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (protokol č. 846/19/111 – 
kontrolované období 1. září 2016 – 31. července 2019). Kontrola PSSZ nezjistila nedostatky. 
 

 Revizní komise AMG zkontrolovala za příslušné účetní roky i jednotlivá daňová přiznání a shledala, 
že je dokumentace vedena pečlivě, přehledně, bez formálních nedostatků a odpovídajícím způsobem 
uložena na Sekretariátu AMG. 
 

  
 Na závěr Zprávy o hospodaření AMG v období 2019–2021 bych ráda vyslovila poděkování výkonné 
ředitelce AMG Anně Komárkové, BBus (Hons), a účetní firmě Dat Ekonomik, s. r. o., za řádné vedení účetnictví 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a za pečlivé zpracování všech výše uvedených účetních dokladů. 
 

 
 
 

Za Revizní komisi AMG  
 
 
 
 

 
PhDr. Radka Křížková Červená 

předsedkyně 

 
 
 
 
 
 


