
 
ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ  
RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S. 

ZA ROK 2019 
 
Úlohou Rady galerií České republiky, z.s. (dále RG) je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea 
umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého muzejnictví a v duchu platných 
právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní směry jejich činnosti: péči, ochranu, 
prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek jako součásti národního movitého kulturního 
dědictví České republiky. Základem společného zájmu členských institucí je udržení profesionality 
postavené na vědecké práci při veškeré práci s uměním.  
 
Hlavní problémové okruhy roku 2019  
Rok 2019 byl rokem Muzea umění v Olomouci a Národní galerie v Praze. RG ČR se intenzivně zapojila 
do událostí zejména kolem Muzea umění v Olomouci. Jiří Jůza se stal členem Garanční rady Národní 
galerie v Praze. Pravidelně informoval o zasedáních Garanční rady a o úkolech, které Garanční rada 
řešila. 
 
Další podstatným tématem byl tzv. Muzejní zákon. Předseda RG byl členem “komise” pro vypracování 
věcného záměru muzejního zákona, který by měl obsahovat mimo jiné záležitosti týkající se 
registrace a akreditace muzeí a galerií. Po několika jednáních pracovních skupin RG a Asociace muzeí 
a galerií (za RG se dále účastnil J. Randáček, D. Jelínková) byl vytvořen společný návrh. 
 
V roce 2019 byl opět velmi podstatný přínos členství v Unii zaměstnavatelských svazů, jakožto člena 
tripartity a současně řádného připomínkového místa pro novou legislativu. Velmi podstatná je také 
možnost účasti v Pracovním týmu Rady hospodářské soudržnosti při Ministerstvu kultury ČR. 
Předseda RG zastupoval spolek na několika fórech, kde byly zastupovány zájmy členských institucí 
RG. RG takto získává nejen významnější postavení v rámci prosazování svých cílů, ale také jistotu 
připomínkování jednotlivých připravovaných právních norem, což v mnohých případech bylo využito.  
 
Velmi podstatná je také možnost účasti v Pracovním týmu Rady hospodářské soudržnosti při 
Ministerstvu kultury ČR, kde je možné být přímým účastníkem mnohdy velmi závažných procesů. 
Jak orgány UZS, tak RHSD se setkávají několikrát do roka (cca. 6-8), což je časově náročné, ale 
velmi přínosné.  
 
Zpráva o činnosti Předsednictva RG ČR za rok 2019  
Předsednictvo v roce 2019 pracovalo ve složení ve složení Jiří Jůza (jako předseda), Jan Randáček 
(jako místopředseda), Jana Šorfová, Dana Schlaichertová, Jan Smetana, Ladislava Horňáková, 
Michal Lazorčík, Richard Drury, Olga Kubelková a Lucie Haškovcová a další přizvaní hosté.  
Z důvodů zániku funkcí v domovských institucí došlo k zániku členství v předsednictvu Dany 
Schlaichertové a Olgy Kubelkové. Do Předsednictva byli zvoleni: Ondřej Zatloukal za Komoru 
ředitelů a Marek Šobáň za Komoru edukačních pracovníků 
Předsednictvo, další komory a celá RG ČR děkuje Galerii hlavního města Prahy za možnost se 
setkávat v jejích prostorách.  
 
Předseda RG ČR zastupoval spolek na několika fórech, kde byla představená koncepce 
standardizace a registrace galerijních činností.  
V roce 2019 byl předseda RG ČR členem několika komisí a rad zřízených při Ministerstvu kultury ČR:  
− člen Rady pro centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury ČR;  
− člen Pracovního týmu Rady hospodářské soudržnosti při Ministerstvu kultury ČR;  
− člen komise Akvizičního fondu 
Je možné konstatovat, že se většinou podařilo úspěšně obhájit a vysvětlit činnosti členských 
institucí, což mělo dopad na poskytnuté dotace.  
 
Místopředseda RG ČR Jan Randáček byl členem:  



− Komise pro posuzování žádostí o dotaci pro spolky a pobočné spolky.  
− Komise pro profesionální výtvarné umění  
 
Další zástupci RG ČR byli členy například těchto komisí:  
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. – člen komise Akvizičního fondu  
Mgr. Anna Habánová -  Komise pro oblast profesionálního výtvarného umění okruh 4–6 na 
Ministerstvu kultury ČR 
 
V průběhu roku 2019 nadále několikrát jednala pracovní skupina při Ministerstvu kultury pro 
Program státní podpory (profesionálních/veřejných) muzeí a galerií. Ta vznikla z podnětu UZS a 
iniciovaného na tripartitě při MK CŘ a zabývá se otázkami nového dotačního titulu, ale také 
aktualizací stávajících (Jiří Jůza).  
 
Dalším důležitým úkolem předsednictva byla ve sledovaném období příprava sněmu Rady galerií, 
který se konal v Západočeské galerii v Plzni.  
 
Sněm Rady galerií  
Sněm RG se konal v termínu 11. - 12. 11. 2019 v Západočeské galerii v Plzni.  
První den se nesl v duchu pocty prof. Lubomírovi Slavíčkovi, jedné z nejvýraznějších postav české 
uměnovědy. Západočeská galerie v Plzni připravila mimořádnou výstavu věnovanou sběratelství, 
které je jedním ze stěžejních témat vědecké činnosti pana profesora.  
Po úvodní prezentaci ředitele Západočeské galerie Romana Musila, který představil další jejich 
významný počin. Publikace vydaná ve spolupráci s londýnským nakladatelstvím Scala Arts & 
Heritage je součástí edice představující významná světová muzea a galerie pohledem jejich ředitelů. 
Nejnovější přírůstek do této edice, výběr ředitele (Director's Choice) ZČG Romana Musila, 
představuje v české a anglické verzi 37 významných děl uchovávaných ve sbírkách Západočeské 
galerie. Dále Roman Musil připomenul záměr a projekt novostavby galerie, který všichni přítomní 
vyzvedly a podpořili. 
Následovala přednáška prof. Lubomíra Slavíčka na téma: 
Komentovanou prohlídku výstavou Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960 
zajistila Marcela Rusinko. 
 
Sněm byl usnášeníschopný, přítomných bylo 63 delegátů. Hlasování o přijetí nových členů.  
Novými členy Komory odborných pracovníků se stali: Martina Frydrychová, Sylvie Vymyslická a Eliška 
Jedličková 
Novými členy Komory edukačních pracovníků se stali: Alžběta Semrádová, Tereza Drexlerová a 
Helena Šestáková. 
Na webu RG ČR bude aktualizován seznam členů všech komor včetně oprav názvů institucí.  
Volba do Předsednictva RG ČR. Z důvodů zániku funkcí v domovských institucí došlo k zániku členství 
v předsednictvu Dany Schlaichertové a Olgy Kubelkové. Do Předsednictva byli zvoleni: Ondřej 
Zatloukal za Komoru ředitelů (hlasování 62 – 0 – 1) a Marek Šobáň za Komoru edukačních pracovníků 
(hlasování 62 – 0 – 1). 
Přijetí individuálních členů: Vlastimil Tokoš (hlasování 63 – 0 – 0), Marie Janšová (hlasování 63 – 0 – 
0) a Klára Zářecká (hlasování 63 – 0 – 0). 
Na závěr proběhlo hlasování o usnesení v tomto znění:  
RG ČR bere na vědomí zprávu kontrolní komise o hospodaření a stavu závazků RG a pohledávek za 
rok 2018 a dosavadní rok 2019.  
RG ČR schvaluje dosažený hospodářský výsledek roku 2018 ve výši  
137.845,24,- Kč.  
Kontrolní komise doporučuje Sněmu RGČR účetní uzávěrku včetně dosaženého hospodářského 
výsledku schválit bez výhrad.  
RG ČR bere na vědomí zprávy o činnosti všech tří komor RG ČR.  
Sněm přijal zprávu o činnosti RG ČR za rok 2018, včetně zprávy o hospodaření spolku.  
Schvaluje nové členy komory odborných pracovníků a komory edukačních pracovníků RG ČR.  
Sněm přijal nové individuální členy  



Sněm zvolil další členy předsednictva za Komoru ředitelů: Ondřej Zatloukal 
Sněm zvolil člena předsednictva za Komoru edukačních pracovníků: Marek Šobáň. 
 
   
Rozpočet  
Rok 2019 proběhl finančně velmi poklidně, jelikož byly podány dva granty do programu Ministerstva 
kultury a podařilo se tedy rozpočty konsolidovat a držet rezervu pro další léta.  
Viz níže zprávy o hospodaření a zpráva kontrolní komise.  
 
Granty 2019 
Grant 1: Akreditace muzeí umění a benchmarking standardů / Závěrečná zpráva 
Rozhodnutí Ministerstva kultury: č.j. MK 36474/2019 SOOKS; sp. zn. MK-S 15063/2018 SOOKS 
Práce na projektu navazovala na dlouholeté aktivity Rady galerií, které se této tématice věnovaly. 
Proces a výsledek byl ovlivňován jednáními na Ministerstvu kultury v souvislosti s přípravou věcného 
záměru tzv. Muzejního zákona, kde část akreditace je významnou součástí. Tato část dohadující, 
zejména s Asociací muzeí a galerií, předpokládanou podobu doznala až v průběhu podzimu 2019 a 
byla z větší části stvrzena na jednání 5. 12. 2019. V poslední fázi bylo i naší snahou maximálně 
začlenit společné postuláty. Přes tuto časovou tíseň je možné konstatovat, že došlo k naplnění cílů 
projektu. Vznikly nástroje, které lze funkčně ověřovat a modifikovat, i vzhledem k dalším přípravám 
Muzejního zákona.  
Způsob hodnocení je v podstatě zachován dle vytčeného záměru, parametry byly upřesněny a 
zevrubně okomentovány a vysvětleny. Výsledkem je struktura hodnocení, která stanoví kvalitu 
v parametrech Management instituce – známka od nejvyšší A3, A2, A1, AR = registrace; Odborná 
činnost – B3, B2, B1, BR; Edukační činnost a vztah k veřejnosti – C3, C2, C1, CR. Příkladem 
hodnocení instituce může být známka A2/B2/C3, přičemž nejnižší hodnocení by mělo být výslednou 
známkou, tzn. muzeum umění je akreditovanou stupněm 2.  
Grant 2: Standardizace digitální dokumentace sbírek výtvarného umění a registr sbírek / Závěrečná 
zpráva 
Rozhodnutí Ministerstva kultury: č.j. MK 36496/2019 SOOKS; sp. zn. MK-S 4795/2019 SOOKS 
Práce na projektu navazovala na dlouholeté aktivity Rady galerií, které se této tématice věnovaly. 
Celý projekt se větvil do několika linií, které přinesly dílčí výstupy, z nichž za vyzvednutí stojí oblast 
práce na slovnících materiálů a technik. Vznikly nové slovníky, které jsou připraveny pro integraci do 
dokumentačních systémů. 
Dále v oblasti muzejních autorit docházelo k průběžné aktualizaci záznamů. Zejména však 
významným způsobem se řešila problematika strukturálního propojení Muzejních autorit s Registrem 
sbírek a bylo připraveno systémové řešení, které je realizovatelné v průběhu roku 2020. 
V oblasti Registru sbírek výtvarného umění došlo k aktualizaci a naplnění novými daty u více než 10 
tis. záznamů. 
Jsme přesvědčeni, že tyto projekty významným způsobem přispěje k posunu procesu Akreditace a 
registrace muzeí v ČR a procesu zpřístupnění movitého kulturního dědictví.  
 
Zpráva o činnosti komory ředitelů Rady galerií ČR za rok 2018  
Komora ředitelů se v roce 2019 zabývala tématy: registrace a akreditace muzeí a galerií; muzejní 
zákon a dále praktickými problémy spolupráce galerií a sjednocením postupu členských galerií v 
souvislosti s novými právními předpisy a situací v Muzeu umění Olomouc a Národní galerií v Praze v 
souvislosti s odvoláním jejich ředitelů.  
Vzhledem ke značenému zaneprázdnění některých ředitelek a ředitelů, především těch, kteří 
současně působí ve vedení RG a z toho pro ně vyplývají další časově náročné povinnosti, se komora 
ředitelů sešla jednou. Pro vzájemnou komunikaci se osvědčila e-mailové konference, popř. 
telefonické nebo příležitostné osobní konzultace záležitostí, kterými se Komora ředitelů zabývala.  
V roce 2019 byla zvolena PhDr. Magda Juříková, předsedkyní Komory ředitelů. 
 
Zpráva o činnosti Komory odborných pracovníků Rady galerií ČR v roce 2019 
Komora odborných pracovníků se k pravidelnému jednání sešla v roce 2019 3x. Členové byli 
pravidelně seznamováni s aktuálním děním v rámci Rady galerií ČR, jednáním se zástupci 



Asociace muzeí a galerií a zřízení Garanční rady NG. Byli informováni o jednáních 
předsednictva RG ČR a podpořili jeho stanoviska a aktivity především ohledně událostí 
kolem členské instituce rady - Muzea umění v Olomouci.  
Komora pokračovala v diskuzi ohledně databáze Demus a o nových databázích Museion, 
Elvis a jejích výhodách a nevýhodách v galerijním provozu a aktivitách jednotlivých krajů 
v rámci evidence sbírek. Zástupci  KOP spolupracovali na projektu sjednocování 
terminologie v rámci evidence sbírek, na Registru sbírek RG ČR a jeho doplňování a na 
projektu Muzejních autorit.  
Na jednáních se odborní pracovníci vzájemně informovali o výstavách a aktivitách jednotlivých 
galerií a představili probíhající výstavní projekty ve svých institucích a projekty, které připravují na 
rok 2020, případně nabídli možnost spolupráce na výstavách či jejich převzetí (stránky Rady Galerií 
- online úložiště Výstavy k přebrání).  Členové komory se účastnili workshopů, seminářů a školení, 
týkajících se odborné problematiky a zvyšování kvalifikace pracovníků v galeriích, pořádaných 
Metodickým centrem v NG v Praze.  
       
Zpráva o činnosti Komory edukačních pracovníků Rady galerie ČR za rok 2019  
Komora edukačních pracovníků se v r. 2019 sešla výjimečně jen 1x, ale v rámci dvoudenního 
setkání, jehož součástí byla i velká konference v Domě U Kamenného zvonu „Digitální ateliér jako 
nový formát a nový pedagogický model“, kde byly prezentovány výstupy z mezinárodního vědecko-
výzkumného edukačního projektu „App Your School“ („Evropský manuál“ a „Národní toolkit“). Tato 
konference byla otevřená i širší odborné veřejnosti (pedagogové ze škol, edukátoři z kulturních 
institucí apod.). Účast byla 84 lidí. Dále byla na programu prohlídka aktuální výstavy „Zvuky, kódy a 
obrazy“ a prohlídka nové části rozšířeného Edukačního centra GHMP v Colloredo-Mansfeldském 
paláci. Druhý den setkání bylo už jen pro členy KEP RG ČR. Na úvodní poradě byly probrány vize, 
plány a nejbližší úkoly. Také byla všemi přítomnými členy navržena nová předsedkyně KEP RG ČR 
(vedoucí edukátorka z GHMP), protože dosavadní předsedkyně se rozhodla ze zdravotních důvodů 
odstoupit. Přítomno bylo 34 edukátorů z členských galerií RG ČR.  
 
Edukační oddělení GHMP také opět i v tomto roce poskytlo zázemí pro pracovní skupinu výtvarných 
pedagogů z Komory edukačních pracovníků RG ČR, do které se zapojili edukátoři z 3 členských 
galerií RG ČR: OGL (Liberec), GASK (Kutná Hora) a GHMP (Praha). Jednalo se o 3. fázi vzdělávací 
strategie. Po zpracování analytické části (2017) a zahájení práce na strategické části (2018) nyní 
následovalo její dokončení (2019). Konalo se 10 celodenních seminářů pracovní skupiny pod 
vedením PhDr. Alexandry Brabcové.  
 
V souladu s vzdělávací koncepcí a strategií GHMP i v souvislosti s plánovanou novou velkou 
reprezentativní čítárnou a studovnou GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci je záměrem GHMP 
dokončit vybudování specializované Centrální edukační knihovny Komory edukačních pracovníků 
Rady galerií ČR. Základem budou materiály, dokumenty, publikace a edukační listy ze společných 
výstupů z významných projektů KEP RG ČR i z jednotlivých členských galerií, významné publikace 
budou přeloženy i do AJ a vytištěny. V případě této první sekce lze využít například grantovou 
podporu na tisk a překlad vybraných materiálů. Podobná knihovna s edukačními materiály 
z nejvýznamnějších českých galerií zatím v ČR neexistuje.  Tato knihovna má sloužit nejen členům 
KEP RG ČR, ale i dalším edukátorům, lektorům, učitelům i studentům – např. při tvorbě 
seminárních, diplomových a dizertačních prací i k dalšímu výzkumu. Půjde o cenný zdroj informací 
především pro odbornou, ale i pro širokou veřejnost. Tato knihovna bude záměrně umístěná 
v Edukačním centru GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci v centru Prahy z důvodu výborné 
dostupnosti. V souladu se strategií GHMP a záměrem přesunout oficiální odbornou čítárnu a 
studovnu GHMP do Colloredo-Mansfeldského paláce, kde je v plánu velký reprezentativní prostor a 
intenzivnější provoz i rozšíření služeb, je umístění knihovny KEP v CMP také ideální (tzn. 
koncentrace knih GHMP v jednom místě, včetně současného externího skladu). Důležitou součástí 
knihovny budou i nejrůznější strategické materiály a dokumenty od odborné konzultantky RG ČR, 
PhDr. Alexandry Brabcové. 
 
       



Zpráva  o  hospodaření   Rady galerií České  republiky  , z.s. za rok 2019 
 

1. Účetní závěrka 
1.1. Rozvaha k 31. 12. 2019 

 
 

1.1.1. Aktiva 
Účet 221 Bankovní účet vedený UniCredit Bank 
Konečný zůstatek prostředků na běžném účtu činil 727 982,99 Kč.  Roční obrat  příjmové strany činil 
870 879,47 Kč, obrat výdajové strany 800 162,-  Kč.   
RG ČR nevede pokladnu pro běžná vydání. Veškeré platby jsou realizovány z běžného účtu 
prostřednictvím přímého bankovnictví. 
Účet 311 Pohledávky -  Členské příspěvky 
 Členské příspěvky byly předepsány ve výši  390 800,- Kč.   Veškeré příspěvky byly  
uhrazeny, tento účet k  31.12. vykazuje nulový zůstatek. 
Zůstatek aktiv k   k rozvahovému dni:  727 982,99 Kč 
 

1.1.2. Pasíva: 
Účet 901 Vlastní jmění 
Počáteční   zůstatek k  1. 1.  činil   488 420,28 Kč.     Během roku  byl proúčtován HV roku 2018 ve 
výši   137 845,24,- Kč. Konečný stav vlastního jmění RG k 31.12. představuje v peněžním vyjádření  
částku 626 265,52 Kč. 
Zůstatek pasív k rozvahovému dni činil  626 265,52 Kč. 
 

1.2. Výkaz zisku a ztráty 
 
 1.2.1 Výnosy  
Výnosy  činily celkem  870 879,47  Kč a skládaly se z  členských příspěvků dle stanov ve výši 390 
800,- Kč. RG ČR evidovala v roce 2019  37 členů, z toho 30 členských galerií a 7 individuálních 
členů. Poskytnuté neinvestiční účelové dotace z programu „Kulturní aktivity“ od Kinisterstva kultury 
ČR  činily 480 000,- Kč Úroky z běžného účtu, představující zbylou část  byly připsány ve výši  79,47 
Kč. 
 
 1.2.2. Náklady 
Náklady Rady galerií ČR ve sledovaném roce činily 769 162,-  Kč.  
 
Struktura nákladů byla následující: 

- Standardizace digitální dokumentace sbírek                414 300,- Kč 
- Akreditace muzeí umění a benchmarking                    271 430,- Kč 
- Poskytnuté členské příspěvky (UZS a Asiciace)            50 000,- Kč  
- Služby (Prezentace výsledků „Standardizace“,doména) 27 823,- Kč 
- Bankovní  poplatky                                                            3 609,- Kč 
- Cestovné                                                                            1 900,- Kč 
- Ostatní daně (kolek bezdlužnost)                                        100,- Kč 

 
 



 
 
  
1.2.3. Výsledek hospodaření 
Hospodářským výsledkem sledovaného  roku  byl zisk ve výši  101 717,47 Kč. Převážná část výnosů 
spolku za zdaňovací období představovala příjmy od daně osvobozené.  Daňová povinnost RG ČR  
ani v tomto  roce  nevznikla. 
 
 
 
Návrh usnesení: 

1.3. Sněm RG ČR bere na  vědomí  zprávu  o hospodaření  a  stavu pohledávek a závazků RG 
ČR za rok 2019 

1.4. Schvaluje hospodářský výsledek roku 2019 – zisk ve výši  101 717,47  Kč. 
 
V Praze, dne  26.6.2020 
 
 
 
      ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Rozvaha k 31.12.2018 (4 strany) 
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 (3 strany) 
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Zpráva Kontrolní komise Rady galerií České republiky, z.s.  o hospodaření a své činnosti 
v roce 2019 

 

Stanovy Rady Galerií ČR ukládají a opravňují Kontrolní komisi k těmto povinnostem: 

a) Kdykoliv nahlížet do vedení účetnictví Spolku a provádět kontroly správnosti jeho vedení,  
b)  Uskutečňovat revize vyúčtování výnosů a nákladů Spolku 
c) Provádět kontroly účetních závěrek 
d) Kontrolovat placení členských příspěvků 

a následně o své činnosti podat zprávu. Tak jako v letech minulých v souladu s příslušnými 
ustanoveními provedla Kontrolní komise kontrolu účetnictví a hospodaření se svěřenými finančními 
prostředky za rok 2019 s těmito výsledky: 

Revize vyúčtování výnosů a nákladů RG ČR  za rok 2019 

Zjištění: 

Výnosy  činily celkem   870 879,47  Kč a byly tvořeny z : 

- 55,12 % přijatými dotacemi  
- 44.88 % přijatými členskými přísp. dle stanov 

Náklady  byly  vynaloženy ve výši  769 162,- Kč následující strukturou: 

- 92,40 % činily náklady na projekty 
- 7.6 % činily režijní náklady 

Závěr:  

KK konstatuje, že RG ČR hospodařila se svěřenými finančními prostředky hospodárně a v souladu se 
svým posláním. Odpovídající je i hospodářský výsledek – zisk ve výši 101 717,47 Kč. 

 

Kontrola účetní závěrky roku 2019 

Při kontrole účetní závěrky bylo postupováno od účtového rozvrhu, účetních dokladů přes zápisy 
v účetních knihách, předvahy, hlavní knihy, inventury účtů až po kontrolu účetních výkazů, tj. 
rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Zjištění: 

- Obraty účtů a konečné zůstatky jsou ve vzájemném souladu. Při formální správnosti 
účetnictví – předvahy, deníkové zkoušky, kontrolní soupisky analytických účtů nebyly 
zjištěny nesrovnalosti. 

- Kontrola výsledku hospodaření, tj. účetní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření před 
zdaněním i hospodářský výsledek po zdanění odpovídají a byly ve správné výši promítnuty 
do Výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2019. Výkaz zisků a ztrát byl zpracován v předepsaném 
členění, tj. na činnosti hlavní a hospodářskou. 

-  Daňová povinnost RG ČR v roce 2019 nevznikla.  



Závěr:  

 Rada Galerií ČR má správnou organizaci účetnictví, je srozumitelné, racionálně uspořádané. Vedeno 
je dle platných právních předpisů. KK při kontrole účetní závěrky sledovaného roku neshledala 
závad.  Po provedení kontrol konstatovala, že účetnictví je vedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy a Stanovami RG ČR.  Na základě výše uvedených skutečností KK: 

- doporučuje Sněmu RG ČR účetní závěrku, včetně dosaženého hospodářského výsledku 
schválit bez výhrad 

Kontrola placení členských příspěvků 

Zjištění: 

Členské příspěvky byly předepsány v souladu s odsouhlasenou poslední aktualizací, vycházející 
z přepočteného počtu zaměstnanců členských galerií a v plné výši uhrazeny.  

Závěr:   

Kontrolní komise v předpisu a placení členských příspěvků neshledala závad. 

 

V Hodoníně, dne  26.6.2020  

   

             
     Za Kontrolní komisi:  ……………………………………… 

           Mgr. Josef Fantura 
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