
Směrnice k     hospodaření orgánů AMK Trabant  
1. Úvodní ustanovení 

Směrnice  v  souladu  se  zněním  Hospodářského  řádu  (bod  4.7)  upravuje  podmínky 
hospodaření orgánů AMK Trabant

2. Pravomoc orgánů AMK

2.1 Nakládání s majetkem
Orgány AMK jsou oprávněny nakládat  s majetkem AMK.  Nakládání  s majetkem musí  být 
vždy v souladu s rozpočtem AMK a musí být účelné a hospodárné. Hospodaření musí být 
průkazné a nesmí vést ke zvýhodňování jednotlivých členů nebo jiných osob oproti ostatním 
členům. 

2.2 Rozdělení pravomocí

2.2.1 Výroční členská schůze
Nejvyšší pravomoc k rozhodování o nakládání s majetkem má „Výroční členská schůze“ jako 
nejvyšší orgán AMK. VČS má mandát dle stanov rozhodovat o nakládání s majetkem bez 
omezení. 

2.2.2  Členská schůze
„Členská schůze“ je druhým nejvyšším orgánem AMK a rozhoduje o:

• Nakládání  do částky 100.000,-Kč (například větší opravy domu apod.)
• Uděluje souhlas s uzavřením a rozvázáním pracovního poměru s odměnou vyšší než 

10.000,- / za měsíc

2.2.3 Výbor AMK
„Výbor AMK“ může rozhodovat o:

• Nakládání s prostředky do výše  50.000,- Kč (například údržba a opravy)
• Uděluje souhlas s uzavřením a rozvázáním pracovního poměru do výše odměny 

10.000,- / za měsíc.
• Rozhoduje o uzavření a ukončení nájemních smluv.

2.2.4 Předseda, místopředseda, jednatel 
• „Statutární orgán“, tedy předseda, místopředseda, popř. jednatel mohou jednotlivě 

samostatně rozhodovat o nakládání s prostředky do částky 1.000,-Kč.
• S prostředky do částky 3000,-Kč mohou rozhodnout společně a nerozdílně dva 

z nich. (např. společně předseda a místopředseda).
• U transakcí nad 300,-Kč a u opakujících se plateb, kde je sice jednotlivá platba pod 

tímto limitem, ale v součtu za 1 rok překročí částku 3.000,- Kč informují o tomto výbor 
AMK. 

• V případě změny stálých plateb (zálohy za elektřinu, plyn, vodu), popřípadě platby při 
vyúčtování  energií (elektřina, plyn, voda) je oprávněn statutární orgán i samostatně 
uhradit takovouto platbu přesahující finanční limit  tehdy, pokud by  jejím 
neuhrazením mohla vzniknout AMK či dalším osobám škoda (penále, odpojení 
elektřiny apod.) a to jen tehdy, když další jednání výboru, na kterém by bylo možné 
toto projednat je až po datu splatnosti této částky. V takovémto případě je statutární 
orgán povinen důsledně prověřit oprávněnost výše požadovaného plnění (kontrolou 
spotřeby, vyúčtování apod.) a je povinen seznámit s tímto výbor na jeho nejbližším 
jednání.



• Stejně tak může statutární orgán jednat v případě havárie či podobné události, kdy by 
hrozil vznik dalších škod z prodlení. 

3. Odpovědnost za svěřený majetek

U veškerého majetku podléhajícímu inventarizaci a operativní evidenci určí statutární orgán 
osobu, která přebírá za svěřený majetek a prostředky hmotnou odpovědnost. Hmotná 
odpovědnost musí mít písemnou formu a předání majetku může proběhnout jen za osobní 
účasti osoby, která hmotnou odpovědnost přebírá. Nedílnou součástí hmotné odpovědnosti 
je i inventurní soupis (výpis z operativní evidence)  věcí a prostředků svěřených do péče. 

4. Bankovní účet a pokladna

4.1 Obecná ustanovení
Bankovní účet a pokladna jsou nedílnou součástí daňové evidence AMK Trabant. Za jejich 
jejich řádné vedení v souladu s příslušnými zákony a za nakládání v souladu se směrnicemi 
zodpovídá statutární orgán. 

4.2 Bankovní účet
Dle bodu 4.6 Hospodářského řádu AMK je zřízen alespoň jeden bankovní účet 
k zabezpečení platebního styku. Podpisové právo k nakládání s prostředky na účtu mají 
celkem čtyři osoby a to předseda, místopředseda, účetní a další jeden člen výboru. 
K manipulaci s peněžními prostředky na účtu AMK je třeba vždy dvou podpisů. S prostředky 
na účtu je možné nakládat jen a pouze v souladu s bodem 2 této směrnice.

4.3 Pokladna
K zabezpečení  hotovostních  plateb  je  zřízena  pokladna.  Za  správu  pokladny  zodpovídá 
pokladník,  který  je  určen výborem AMK.  Stálý  finanční  limit  (zůstatek)  v pokladně nesmí 
překročit  částku  20.000,-Kč.  Prostředky  nad  tuto  mez je  pokladník  povinen  bezodkladně 
uložit na účet AMK. Tato částka smí být v pokladně překročena pouze na dobu nezbytně 
nutnou  v případě  plánované  hotovostní  platby  (například  očekávaná  zásilka  zboží  na 
dobírku,  výplaty  apod.)  Pokud  to  není  bezpodmínečně nutné,  provádí  se  takovéto  vyšší 
platby  bezhotovostně.  Pokladník  přebírá  za  peníze  a  ceniny  hmotnou  zodpovědnost  a 
případné rozdíly  je  povinen vyrovnat  z vlastních prostředků.  O příjmech a výdajích  vede 
pokladník deník a při příjmu i výdeji hotovosti vystaví o tomto potvrzení s uvedením jména 
příjemce či plátce, částky a účelu platby.  Inventura pokladny se provádí 4x ročně, termíny 
určí statutární orgán. Inventurou pokladny pověří výbor dva členy, kteří provedou inventuru 
pokladny včetně výčetky platidel a provedou o tom zápis. 

4. Závěrečné ustanovení
Směrnice schválená členskou schůzí dne: 20.1.2010 v platnosti od: 20.1.2010


