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SEMINÁŘE SVAZU VLTAVAN
Ve stanovách Vltavana Čechy – svazu vltavanských spolků z.s. je jednou
z hlavních činností mimo jiné „sjednocovat organizační záležitostí vltavanských
spolků a řešit vzájemnou výměnu zkušeností ze spolkového života“. Toto
poslání projednal výbor svazu poprvé na své schůzi 30. 6. 2016 a souhlasil
s návrhem bratra JUDr. Josefa J. Veselého pořádat semináře k problémům,
vyplývajícím z Nového občanského zákoníku i k dalším otázkám týkajících se
povinností funkcionářů při řízení spolků. On pak první seminář uspořádal a k němu
zpracoval skripta bez nároku na honorář (náklady na tisk skript uhradil svaz). Termín
konání byl stanoven na 22. 9. 2016 a informace byla zveřejněna na webu svazu.
Klubovnu pro konání semináře poskytli zdarma Vltavané ze Štěchovic, kteří připravili
pro účastníky bohaté občerstvení.
Prvního semináře se zúčastnilo 28 funkcionářů (členů výborů a kontrolních
komisí) ze všech pěti vltavanských spolků a ze spolku Dělnická beseda Havlíček.
Přítomným byla rozdána skripta číslo 7/2016. Během dvou vyučovacích hodin byly
probrány učební otázky jako např. stanovy, rejstřík soudu a sbírka listin, vnitřní
předpisy, výroční zpráva, usnesení valné hromady, sponzorování a jiné. Ve skriptech
účastníci nalezli i vzory smluv, vzory do výroční zprávy apod. Zájem účastníků byl
aktivní, na většinu dotazů bylo odpovězeno.
Závěrem bylo konstatováno, že první seminář splnil svůj účel a navíc byla
členům spolků Vltavan nabídnuta možnost konzultace problémů e-mailem či
telefonem, kterou někteří posléze využili. Ohlas mezi spolky byl příznivý (zejména
hezké odezvy přišly e-mailem od sestry Štěpánkové z Prahy, od sestry Jelínkové ze
Štěchovic a od bratra Bárty z Purkarce). Uznání vyjádřily vltavanské spolky také ve
svých výročních zprávách a na webových stránkách. Vzory ze skript mnozí
funkcionáři používají ve své praxi.
Poznámka „pod čarou“:
úsměvné bylo, že v průběhu semináře přišla sestře Štěpánkové e-mailem nabídka účasti na
podobném školení, pořádaném advokátní kanceláří JUDr. Deverové, za úplatu 1350,00 Kč
za osobu. Pochopitelně na školení všeobecné, nikoliv jako byl tento seminář připraven „na
míru“ spolkům Vltavana.


Konání druhého semináře 11. 4. 2018 schválil výbor svazu na své schůzi
6. 9. 2017 s tím, že naváže na ten minulý, který pomohl k dodržování právních norem
ve spolcích Vltavana, které si nyní počínají při realizaci Nového občanského
zákoníku lépe, než leckteré jiné neziskové organizace. Změny zákonů nás však nutí
stále se zdokonalovat a vedle tradic rozvíjet i právní vědomí členů a zejména
funkcionářů, kteří stojí včele spolků.
Slovo autora úvodem:
je na vás sestry a bratři, jak s poznatky naložíte. Já pouze vysvětlím, jak to či ono má být, ale
nejsem revizorem, který by vás chtěl kritizovat za to, že informace ze semináře nevyužijete.
Opak ale potěší.
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NOVELY ZÁKONŮ A NĚKTERÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH NOREM
(od posledního semináře v roce 2016 - viz skripta č. 7/2016).
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Sbírka listin v rejstříku soudů (viz zákon č. 304/2013 Sb.).

SPMP

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením.
Zákon o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb. (také zkráceně EET).
Josef J. Veselý (autor skript).

ZoET
JJV

Stránky 1 až 24 naleznete ve skriptech č. 7/2016

© JUDr. Josef J. Veselý

hclpraha@volny.cz

Stránka 25

2. Seminář funkcionářů spolků Vltavan
Štěchovice 11. dubna 2018
Skripta č. 10/2018 http://www.hclpraha.cz/edice.php

1. Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob a svěřenských fondů
ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb.
Metodika změn zápisů
(návrhy změn v listinné podobě)

1.1. Úvodem
Dnem účinnosti Nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), se
všechna občanská sdružení stala spolky (resp. pobočnými spolky); jejich identita byla
ve zkrácené formě zveřejněna v rejstřících krajských soudů (městského soudu).
Do 31. 12. 2015 bylo nutno zveřejněné základní údaje, společně s novými
(či upravenými) stanovami u soudů zaregistrovat. Většina spolků to udělala (spolky
Vltavana byly příkladné), ostatním hrozilo zrušení.
Spolky a pobočné spolky nemusely Ministerstvu vnitra, které je registrovalo do
31. 12. 2013, kdy byly občanskými sdruženími, žádné změny (mimo změn ve
stanovách) sdělovat. Dnes však musí rejstříkovým soudům oznamovat všechny
změny údajů, zapsaných ve spolkovém rejstříku. Navíc je vyžadováno zveřejňovat
v rejstříku – ve sbírce listin, též další dokumenty. Pro obecně prospěšné společnosti,
nadace a nadační fondy byly průběžné opravy v rejstříku a zápisy ve sbírce listin
samozřejmostí již od jejich vzniku.
Jak dochází v životě ke změnám, je nutné zapsané údaje v rejstřících průběžně
měnit a opravovat a to ve smyslu ustanovení §11 odst. 2 citovaného zákona č.
304/2013 Sb., „bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti“.
1.2. Změny, které je nutno oznámit rejstříkovému soudu
a) Změna (nebo úprava) stanov zejména v části „účel“ nebo „způsob jednání“;
b) Změna sídla právnické osoby* (změna bydliště fyzické osoby).
c) Změna názvu právnické osoby (a změna jména fyzické osoby).
d) Změna jmen a funkcí funkcionářů či orgánů spolku a souhlas odstupujících.
e) Likvidace právnické osoby.
Změny se musí bez zbytečného odkladu (přesněji tento termín zákon
nestanovuje) oznámit rejstříkovému soudu prostřednictvím inteligentního formuláře,
který je na webových stránkách justice a po jeho vyplnění se sám odešle soudu pod
návratovým kódem tj. registračním číslem. Vytištěný formulář pak podepíše
ověřeným podpisem statutární zástupce právnické osoby a s přílohami, které změny
dokládají jej zašle (či osobně předá) soudu.
1.3. Sbírka listin (SL)
je součástí záznamu v rejstříku soudu. Vkládat listiny do této sbírky (například
výroční zprávu, účetní závěrku atp.) může statutární orgán pouze elektronicky na CD
ve formátu PDF. Nosič je třeba označit názvem a předat soudu společně
s průvodním dopisem. Upozorňuji, že žádný doklad (ani CD) soud nevrací.
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1.4. Tabulka doložení změn (přílohy inteligentního formuláře)
Pokud byl zápis v rejstříku uskutečněn notářským zápisem, nutno změnu řešit s notářem.
Změna
v rejstříku

Doložení změny
(příloha inteligentního formuláře)

Změna stanov

1. Usnesení valné hromady
2. Nové stanovy

Změna sídla spolku

1. Usnesení valné hromady
2. Souhlas majitele (majitelů) nemovitosti
3. Výpis z katastru nemovitostí

Poznámka
Buď valná hromada,
nebo jiný oprávněný
orgán podle stanov.
*) viz poznámka

Změna bydliště
fyzické osoby

1.Nová nájemní smlouva nebo podobný
úřední doklad (občanský průkaz)

Pokud bydliště nezmění
soud sám.

Změna názvu
spolku

1. Usnesení valné hromady
2. Nové stanovy

Změna jména osoby

1.Odací list nebo podobný doklad
od matriky či notáře

V některých případech
změní soud sám.

Změna funkcionářů
ve výboru (v komisi
apod.).

1. Usnesení valné hromady
2. Čestné prohlášení nové osoby
3. Výpis z rejstříku trestů nové osoby
4. Souhlas odstupujícího s výmazem.

Při změně stejných osob
ve funkcích orgánu stačí
jen usnesení (ne
2.,3.,4.).

Likvidace právnické
osoby

1.Usnesení valné hromady a jmenování
likvidátora (viz občanský zákoník)
2. Oznámení soudu o vstupu do likvidace
3.Likvidační protokol s přílohami

Vzor protokolu viz
skripta č. 4/2013 na
webu hclpraha.

1.5. Realizace návrhu u soudu.
 Rejstříkový soud návrh a přílohy prozkoumá a do cca 10 dnů pošle své
rozhodnutí formou usnesení.
 Pokud jsou v návrhu či přílohách chyby, vyzve doporučeným dopisem k jejich
odstranění a určí lhůtu (zpravidla krátkou, asi 5 dní) do kdy je nutno opravu
provést a zaslat. Lhůta se počítá ode dne převzetí doporučeného dopisu.
 Pokud je v usnesení souhlasné vyjádření k návrhu, pak tento nabude právní
moci do 15 dnů a poté je zveřejněn (cca za 20 dnů) v rejstříku na internetu.
 V některých jednoznačných případech změn a bezchybných návrzích, nemusí
soud usnesení zasílat a cca do měsíce uskuteční požadovanou změnu
(například při změně osob ve výboru apod.).
 Většinou ani není možno se soudem komunikovat nebo se dožadovat rady po
telefonu. I když výjimka potvrzuje pravidlo.
 A ještě perlička: například Městský soud nejen nemusí jednat stejně jako jiný
okresní soud, ale i na samotném jednom soudu mohou dva vyšší soudní
úředníci jednat odlišně.
*) Poznámka: při změně sídla spolku je nutné nejen podat bez odkladu návrh na zápis, ale také
 nahlásit změnu sídla Živnostenskému úřadu,
 oznámit do 15 dnů změnu Finančnímu úřadu,
 pochopitelně i bance, dále pojišťovně, dodavatelům, také je třeba změnit razítka apod.,
 má‐li spolek zaměstnance, musí oznámit do 8 dnů změnu Správě sociálního zabezpečení
a zdravotním pojišťovnám.
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Příloha 1: Inteligentní formulář

Jak se k formuláři dostanete:
www.justice.cz
 podání do veřejného rejstříku
 formuláře
 inteligentní formulář
 typ podávaného návrhu …
 „změna zapsaných údajů“
 identifikační číslo
 potvrdit fajfkou
Naskočí titulní list s údaji spolku
s tímto poučením:
Právě se nacházíte na hlavní stránce
editační části inteligentního formuláře.
Návrh na zápis subjektu/editace údajů
subjektu a odeslání formuláře je
rozděleno na následující jednoduché
kroky.
Stiskem tlačítka Vyplnit předmětnou část zobrazíte stránku pro zadání
návrhu na zápis subjektu nebo pro úpravy subjektu. V této části vyplníte
údaje návrhu na zápis subjektu nebo provedete všechny požadované změny a
kliknete na tlačítko "Uložit".
Stiskem tlačítka Vyplnit závěrečnou část přejdete na stránku, ve které se
Editace
závěrečné vyplňují další nutné informace pro podání, které ovšem nejsou předmětem
návrhu na zápis subjektu nebo jeho změn.
části
Pokud je aktivní tlačítko Ignorovat chyby kliknutím na toto tlačítko
potvrzujete podání návrhu s vyhodnocenými nesrovnalostmi v podání (žlutě
Potvrzení
označená upozornění). V případě, že by bylo potřeba návrh opravit, stačí se
chyb
vrátit zpět do prvních dvou kroků. (Tlačítko je aktivní, pokud je systémem
vyhodnocen nesoulad v podání).
Po stisku tlačítka Náhled formuláře se zobrazí náhled automaticky
vygenerovaného formuláře podání. V tomto kroku máte možnost
Kontrola
zkontrolovat zadané údaje. V případě, že by bylo potřeba návrh opravit, stačí
navržených
se vrátit zpět do předchozích kroků. (Tlačítko je aktivní, pokud je vyplněna
změn
předmětná i závěrečná část formuláře, popřípadě potvrzené chyby nebo
nesrovnalosti podání).
Kliknutím na tlačítko Generovat podání se dostanete do poslední fáze
Potvrzení a odeslání návrhu. Po vygenerování finálního formuláře budete mít možnost
vybrat způsob odeslání, případně návrh vytisknout. (Tlačítko je aktivní,
odeslání
pokud je vyplněna předmětná i závěrečná část formuláře, popřípadě
podání
potvrzené chyby nebo nesrovnalosti podání).
Editace
předmětné
části
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Příloha 2a: Příklad přílohy k návrhu změn údajů (usnesení).
Názvy i jména jsou smyšlená
Výpis
USNESENÍ VALNÉ HROMADY
Spolku „ZBRASLAVAN“ IČ 275 76 612
konané dne 25. 4. 2017.
Valná hromada byla svolána podle článku 4.1. Stanov a mimo jiné uskutečnila volby nových
orgánů po skončení jejich funkčního období. Valná hromada přijala následující usnesení:
Článek 5
Ve výkonu funkce nebudou v dalším období z vlastního rozhodnutí pokračovat:
Stanislav Dárek, člen správní rady, nar. 24.11.1961,
Dana Mašinová, členka dozorčí rady, nar.10.11.1953.
Článek 6
2.1. Do správní rady byly opakovaně zvoleny
Marcela Marková nar. 28.10.1950,
Michaela Šmídová nar. 09.02.1959,
2.2.Do správní rady byla nově zvolena
Hana Velechová nar.21.11.1945.
23. Předsedkyní správní rady byla zvolena
Marcela Marková nar. 28.10.1950,
Článek 7
3.1. Do dozorčí rady byly opakovaně zvoleny
Petra Doubková, nar. 03.01.1974,
Kateřina Šmídová, nar. 27.01.1968
3.2. Do dozorčí rady byla nově zvolena
Zdeňka Dašková, nar. 12.03.1948.
3.3. Předsedkyní dozorčí rady byla zvolena
Petra Doubková, nar.03.01.1944.
Podpisy předsedkyň správní a dozorčí rady
………………………
Marcela Marková

…………..…………
Petra Doubková

Podpis statutárního orgánu
a razítko
..................................................
Jaroslav Zelený
předseda
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Příloha 2b: Příklad přílohy k návrhu změn údajů (čestné prohlášení)
Názvy i jména jsou smyšlená

Čestné prohlášení
Já, níže podepsaná
Jméno a příjmení: Zdeňka Dašková
datum narození: 12.03.1948
trvale bytem: 156 00 Zbraslav, Smetanova 524
prohlašuji na svou čest, že
a) jsem plně svéprávná a bezúhonná.
b) *) splňuji podmínky pro výkon funkce členky dozorčí rady Spolku „ZBRASLAVAN“
(„funkce“) dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, a že u mé osoby není dána
překážka dle § 153 ani jiná překážka tímto zákonem pro výkon funkce stanovená.
c) *) splňuji podmínky pro výkon funkce dle zákona 455/1991 Sb., Živnostenského zákona,
a že u mé osoby není dána překážka provozování živnosti dle § 8 ani jiná překážka tímto
zákonem pro výkon funkce stanovená.
d) splňuji případné další podmínky stanovené pro výkon funkce jinými právními předpisy a
nejsou u mne dány žádné překážky těmito předpisy stanovené.
e) souhlasím se svým ustanovením do funkce uvedené v písmenu b) tohoto prohlášení
v níže specifikované právnické osobě:
Název: Spolek „ZBRASLAVAN“
Sídlo: 156 00 Zbraslav, Vltavská 88/II
IČ:
275 76 612
f)

souhlasím se zápisem své osoby jakožto člena tohoto orgánu uvedené osoby do
veřejného rejstříku.

g) Můj ověřený podpis na tomto prohlášení je zároveň podpisovým vzorem.
Ve Zbraslavi dne ………………………..


*) Citovaná ustanovení zákonů jsou v příloze 2c.
K čestnému prohlášení je nutno přiložit výpis z rejstříku trestů, ne starší tří
měsíců.
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Příloha 2c.: Výpis ze zákonů, citovaných v čestném prohlášení
Občanský zákoník 89/2015 Sb.
§ 153
(1) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu,
oznámila-li to předem tomu, kdo ji do funkce povolává; to neplatí, pokud od skončení
insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.
(2) Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, oznámí to tato
osoba bez zbytečného odkladu tomu, kdo ji do funkce povolal.
(3) Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby
člena voleného orgánu z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodl-li ten, kdo člena voleného
orgánu povolal, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvěděl, že má ve funkci
setrvat.
Živnostenský zákon 455/1991 Sb.
§8
Překážky provozování živnosti
(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl
prohlášen konkurs, ode dne
a) prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době
běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu 26),
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo
ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu.
(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od
právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude
postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická
nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu
proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs
zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní
mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou
ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro
řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.
(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo
právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v
nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem,
změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného
insolvenčního správce.
(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž
majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením
živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.
(5) Fyzická nebo právnická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen
trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném
oboru (§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li
se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou
se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu;
provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno. Neexistence
překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku
trestů, u zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze
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státu sídla. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle
zvláštního právního předpisu 25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a
výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(6) Živnost nemůže provozovat
a) fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle
§ 58 odst. 2 nebo 3,
b) fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické
osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení
živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to
neplatí v případě, že fyzická nebo právnická osoba, která byla členem
statutárního orgánu, prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno
požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení
živnostenského oprávnění, zabránila,
c) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická
osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
d) právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická
osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy
nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění
podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že právnická
osoba prokáže, že tento člen vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat,
aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského
oprávnění, zabránil.
(7) Osoba uvedená v odstavci 6 písm. a) a b) může ohlásit ohlašovací živnost nebo
požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od
právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení
živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední, nebo stanoví-li tak zvláštní
právní předpis. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po
uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Příloha 2d: Příklad přílohy k návrhu změn údajů (souhlas s vymazáním)
Názvy i jména jsou smyšlená
Městskému soudu v Praze
rejstříku obecně prospěšných společností
Slezská 9 Praha 2
Věc: prohlášení členky dozorčí rady
– souhlas s výmazem z rejstříku v oddíle L, vložka 434
Já, níže podepsaná Dana Mašinová, narozená 10. 11. 1953 bytem 289 12 Lhota 93,
souhlasím s návrhem na změnu zápisu v rejstříku, kterým se navrhuje výmaz mé osoby
z funkce členky dozorčí rady Spolku „ZBRASLAVAN“ IČ 275 76 612 zapsané v rejstříku
v oddíle L, vložce 434 a to v souladu s unesením dozorčí rady ze dne 25. 4. 2017
Nežádám o doručení opisu tohoto návrhu.
Ve Zbraslavi dne 25. 4. 2017.
Dana Mašinová ……………………….
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2. Zákon o evidenci tržeb číslo 112/2016 Sb.
2.1. Úvodem o zákonu a souvisejících právních normách.
Na semináři funkcionářů vltavanských spolků 22. 9. 2016 byla nastolena
otázka k elektronické evidenci tržeb. Upřesnění bylo sděleno členům výboru svazu
Vltavana Čechy na schůzi 25. 10. 2016 s tím, aby je předali dál. Vzhledem k tomu, že
všechny spolky získávají tržby z vedlejší činnosti, která podporuje činnost hlavní (a to
mají zakotveno ve stanovách), platí níže uvedená ustanovení zákonů.
2.1.1. Zákon o evidenci tržeb číslo 112/2016 Sb. stanovuje v § 12, který má
název „Tržby vyloučené z evidence“ v odstavci (3), písmeno „h“ cituji *)
(3) Evidovanou tržbou nejsou také tržby … (mimo jiné)
h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
(atd.)
2.1.2. Zákon o daních z příjmů číslo 586/1992 Sb., v § 17a, odst. (1) stanovuje,
že veřejně prospěšný poplatník, cituji
je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem,
stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost
vykonává činnost, která není podnikáním.
2.2. Metodický pokyn Generálního finančního ředitelství (GFŘ) verze 1
k tomu stanovil mimo jiné - cituji
zrušeno
O příjem z drobné vedlejší činnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm.
h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jež předchází
roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší
podnikatelské činnosti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než 175 000 Kč,
nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně
prospěšného poplatníka za sledované období “
2.3. Zásadní změna po konferenci 20. 4. 2017
20. dubna 2017 se uskutečnila v Praze konference neziskových organizací
s ministrem financí, které se zúčastnili zástupci neziskového sektoru, tj. obecně
prospěšných společností, spolků, pobočných spolků, ústavů a nadací. Mezi asi třemi
stovkami účastníků byly desítky členů mysliveckých spolků, dobrovolných hasičů,
zástupci samospráv obcí i humanitárních organizací (a jeden člen ze spolku Vltavan).
Po kritické diskuzi k metodickému pokynu GFŘ slíbil ministr financí Ing. Andrej
Babiš úlevu pro tyto organizace a skutečně slib splnil. Již 16. 5. 2017 byla vydána
2. verze metodiky Generálního finančního ředitelství, o které byli účastníci
informováni tímto e-mailem.
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Cituji e-mail Ministerstva financí:
„Rádi bychom Vás informovali, že 16. 5. 2017 Finanční správa vydala

aktualizovanou metodiku k EET pro neziskové organizace. Aby metodika lépe
korespondovala s reálnou situací většiny těchto subjektů a eliminovala negativní
dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky
z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost na 300 000 Kč.
Do tohoto limitu jsou zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti
uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými
způsoby. Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nepočítají.
Podrobnosti naleznete v aktualizované metodice na webu etržeb.
S pozdravem Michaela Tesařová Oddělení Vnější vztahy a komunikace MF
2.4. Metodickým pokynem Generálního finančního ředitelství - verze 2 ze dne
16. 5. 2017 byly změněny podmínky takto:
2.3.3. Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET evidovanou tržbou nejsou také
tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.
Veřejně prospěšným poplatníkem se v souladu s ust. § 17a odst. 1 zákona o daních
z příjmů, rozumí poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním
jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci
jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Pojem veřejně
prospěšný pak koresponduje s principy veřejné prospěšnosti vymezené v § 146 a
násl. občanského zákoníku.
Drobná vedlejší podnikatelská činnost však není nikde explicitně definována, resp.
jedná se o neurčitý právní pojem. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je
tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního
případu. V zájmu zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení, bude správce daně
při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných
poplatníků postupovat následovně:
O příjem z drobné vedlejší činnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET
se bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jenž předchází
roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší
podnikatelské činnosti, měl příjem / výnos z této činnosti nejvýše 300 000 Kč
nebo tyto příjmy činily nejvýše 5 % z celkových příjmů / výnosů veřejně
prospěšného poplatníka za sledované období. Pro posouzení vyloučení tržeb
z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků je potřeba
vždy k 1. 1. daného roku určit z výše příjmů/výnosů z předcházejícího roku, zda jsou
či nejsou splněna výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb dle § 12 odst. 3
písm. h) ZoET pro tento rok.
2.5. Zákon o evidenci tržeb číslo 112/2016 Sb., má v § 32 možnost „Závazného
posouzení o určení evidované tržby“.
Tohoto ustanovení velmi dobře využil spolek Vltavana ve Štěchovicích, který o
posouzení požádal a byl úspěšný. Viz příloha č.3 od bratra dr. Jiřího Malého.
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2.6. Veřejných sbírek ve smyslu zákona číslo 117/2001 Sb., ve znění zákona
číslo 120/2012 Sb., a darů, se EET netýká - citace:
§9
(1) Sbírky se konají jedním nebo více z těchto způsobů:
a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním
účtu (§ 23) zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou
v oznámení o konání sbírky,
b) sběracími listinami,
c) pokladničkami,
d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,
e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné
všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je
příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,
f) dárcovskými
textovými
zprávami
prostřednictvím
telekomunikačního
koncového zařízení, nebo
g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.
„Veřejné sbírky včetně těch, kde dárci přispívají formou koupě konkrétních předmětů,
nejsou podnikáním. Co je to sbírka prodejem? Na tom se shoduje většina odborné
veřejnosti. Sbírky se řídí zvláštním zákonem, který pro ně stanoví řadu pravidel
a nastavuje vlastní pravidla kontroly. Zahrnovat veřejné sbírky pod EET by tudíž
nedávalo smysl,“ upozornila Miroslava Nebuželská, auditorka a účetní expertka
1. Poznámka JJV: aby tato ustanovení platila, musí být splněny i další podmínky, které
zákon o veřejných sbírkách ukládá – níže opakuji, co jsme probírali na minulém semináři.

Veřejné sbírky jsou upraveny zákonem číslo 117/2001 Sb. (s novelou
č.120/2012 Sb.). Jejich pořádání však podléhá poměrně přísným podmínkám, které
je třeba znát a dodržovat. Případné pochybení může vést jak k uložení sankce, tak
i poškozeni důvěryhodnosti spolku.
Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých
příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně
prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy
nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.
Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených zákonem pouze právnická
osoba.
Pokud by spolek Vltavana chtěl uspořádat sbírku, musí se se zákonem
seznámit. Například právnická osoba, která hodlá sbírku konat, je povinna její konání
písemně oznámit Krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby,
v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy. Jsou-li splněny náležitosti
oznámení o konání sbírky uvedené v § 5 odst. 1 až 4 a neshledá-li příslušný krajský
úřad důvody proto, že sbírku nelze konat podle § 6, osvědčí právnické osobě datum
přijetí jejího oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí
oznámení.
2. Poznámka JJV: dotací a grantů se EET také netýká.
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Příloha 3: Příklad žádosti o vydání rozhodnutí
Zákon o evidenc
ci tržeb čííslo 112/20
016 Sb.
§ 32 Závaz
zné posou
uzení o urč
čení evido
ované tržb
by
((1) Správvce daně vydá na žádost poplatníka
a rozhodnnutí o záv
vazném
posouzzení o urče
ení evidova
ané tržby.
((2) Předm
mětem závazného po
osouzení je
j určení, zda je pplatba evid
dovanou
tržbou nebo zda platba
p
můž
že být evid
dována ve zjednodušeném reži mu.
((3) V žádosti o vydán
ní rozhodn utí o závaz
zném poso
ouzení popplatník uvede
a) popis platby, která
k
má p odléhat po
osouzení, a
b) návrh výroku rozhodnutí
r
í o závazné
ém posouz
zení.


Sk
kutečný přříklad žádo
osti

(zm
menšeno)

Vltavan
V
pro Štěchovice
e na Vltavě a okolí, z. ss. Na Peško
ově 348
Ve Štěchoovicích, 19. 10.
1 2016
Podle
P
§ 32, odst. 1, zákkona č. 112//2016 Sb., o evidenci tržeb,
žádáme
ž
o vvydání rozho
odnutí o závazném poosouzení o určení
u
evidované
e
ttržby.
Platby, které mají podléhat
p
po
osouzení, soouvisejí s naašimi vedlejšími hospoddářskými
činnostm
mi:
– Prodeej drobných upomínkovvých předm
mětů a publikací příležitostně, maxx. 5.000,‐ Kčč ročně.
– Hry o ceny při společenských
h akcích – m
max. 25.000
0,‐ ročně.
– Pronájem a zápůjjčky hmotného majetkku – max. 10
0.000,‐ ročn
ně.
h i pro
– Příležiitostný provvoz občerstvení pro čleeny Spolku a jejich hostty; při veřejjných akcích
veřejnost – max. 30
0.000,‐ ročn
ně.
Návrh vvýroku rozho
odnutí o závvazném possouzení:
Poplatn
ník je veřejně prospěšným poplatnníkem ve sm
myslu § 17a, odst. 1, zákkona 586/1
1992 Sb.,
o daních
h z příjmů; tržby
t
z jeho
o drobných vvedlejších hospodářský
h
ých činnosttí nedosáhlyy v roce
2015 1775.000,‐ Kč. Proto v sou
uladu s § 122, odst. 3, píísmenem h), zákona č. 112/2016 Sb.
S
tržby z d
drobných veedlejších ho
ospodářskýcch činností poplatníka nejsou eviddovanou tržžbou.
Kolek 1..000,‐ Kč
L.S. a podpis předssedy Spolku
u


Výsledek
k
Finanč
ční úřad pro Středočeský
ý kraj (o
odbor me
etodiky a výkonu
u daní)
si vyžá
ádal ještě
ě pokladní deník a pak vydal 9. 12
2. 2016 nněkolikastrránkové
„Rozho
odnutí o zá
ávazném posouzení
p
í o určení evidované
é tržby“ s tím, že tytto tržby
nejsou evidovano
ou tržbou. Rozhodn utí platí 3 roky (pok
kud se nezzmění výš
še tržeb
dříve).
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3. Zákon o hazardních hrách číslo 186/2016
Zákon si můžete stáhnout na webu https://portal.gov.cz/app/zakony

Výklad pravidel hry v tombole, který jsme probírali na semináři 22. září 2016
ve Štěchovicích je již neplatný. Prosím škrtněte si v pomůcce, kterou jste dostali pod
názvem „Skripta č. 7/2016“ stránky 7,8,9.
Děkuji bratru dr. Eduardu. Slancovi a Evženu Michněvičovi, kteří mně na nutnost
opravy ve skriptech upozornili. Opravu jsem rozeslal e-mailem všem spolků 2. února 2017.

Od 1. ledna 2017 platí nový zákon o hazardních hrách číslo 186/2016, kde
jsou v § 61an nová jednoduchá pravidla hry, ještě zmírněná, pokud jde o tomboly
s jistinou do 100.000 Kč.
HLAVA VI
TOMBOLA
§ 61
(1) Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do
kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.
(2) Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.
(3)*) Ustanovení § 6, § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 písm. b) a e), § 7 odst. 3, § 8, 10, 62,
63 a § 105 až 108 se nepoužijí na tombolu s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí
100.000 Kč.
§ 62
Úhrnná cena výher
(1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
(2) Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní
ceny za jeden sázkový tiket.
(3) Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1 : 200.
§ 63
Slosování tomboly
(1) Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh
slosování notářským zápisem.
(2) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení
zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu
vyplacených výher a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.
(3) Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly
obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.
*)Ustanovení § 6, § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 písm. b) a e), § 7 odst. 3, § 8, 10, a § 105
až 108, která se spolku Vltavan netýkají, najdete v citovaném zákoně, který si
můžete stáhnout třeba na portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/app/zakony
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4. Různé informace
4.1. Mezinárodní asociace vorařských spolků International Timber-Raftsmen
Association – informace.
Stanovy Vltavana Čechy - svazu vltavanských spolků z.s. mají v preambuli:
„Spolky „Vltavan“ v Praze (založený v roce 1871), Vltavan Davle (1897), Vltavan pro
Štěchovice na Vltavě a okolí z.s. (1898) a Vltavan - Purkarec z.s. (1902) se usnesly
na první společné valné hromadě konané dne 15. ledna 2000 v Purkarci, založit
spolek s názvem Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, aby mohly společně
koordinovat celorepublikové akce a vystupovat jednotně v mezinárodní asociaci
vorařských spolků International Timber-Raftsmen Association jako její člen“.
Významné postavení získal náš svaz tím, že vicepresidentem asociace byl zvolen president
svazu Vltavan Čechy bratr Ing. Jaroslav Camplík, který se snaží svými podněty o zkvalitnění
činnosti asociace. Navrhl i uskutečnit v roce 2021 v Praze valnou hromadu.

4.2. Vyhodnocení vlivu prvního semináře v roce 2016 na činnost.
Spolky Vltavana mají v současné době lepší „štábní kulturu“ než některé
neziskové organizace, které znám. Mám tím na mysli dobře zpracované výroční
zprávy, přijímání usnesení z valných hromad a zveřejnění dokumentů ve sbírce listin
a na webu. Vzpomínám si, jak jsem neuspěl 8. října 2012 na členské schůzi v Praze,
kde jsem vysvětloval, jak by se měla zpracovávat výroční zpráva včetně účetní
závěrky a jako příklad jsem ukázal výroční zprávu Domova Ráček o.p.s. Svoje
vystoupení jsem začal slovy „půllitry po mně neházejte“. Půllitry účastníci schůze sice
neházeli, ale moje slova byla odmítnuta s tím, že do činnosti a do hospodaření
spolku nikomu cizímu nic není. Po několika letech je vše jinak. Navíc obsahová
skladba je sjednocená v celém svazu. Některé vady „na kráse“ ale jsou. Např.
 některé spolky mají i svůj vnitřní předpis, bohužel nepřesný a někdy odporující
stanovám a tak je třeba některá znění změnit.
 Ne všechny spolky mají v pořádku zápisy u soudu ve sbírce listin.
 A stále chodí na slavnostech předsedové (mimo pražského) se šerpami
v ruských či slovenských trikolorách.
 Zprávy o hospodaření ve výročních zprávách jsou na dobré úrovni, ale chtělo
by to, aby se zpracovávaly přehledy „o příjmech a výdajích“ a „o majetku a
závazcích“ (viz přílohy 4a, 4b).
 Bylo by správné, aby každá schůze končila tím, že přijme usnesení o tom, co
schválila (a na začátku příští schůze to zhodnotila).
4.3. Zprávy o hospodaření spolků
Ve výročních zprávách, které vltavanské spolky zveřejňují ve sbírce listin a na
svých webových stránkách (a někdy také ne) jsou zprávy o hospodaření, zpravidla
různě (i když dobře) zpracované. Tiskopisy, které by spolek měl zpracovávat pro SL
(jak jsme o tom hovořili v minulém semináři) jsou uvedeny v příloze č.4a a 4b.
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4.4. Úprava stanov spolků
Stanovy máme dokonalé, ale bylo by vhodné je upravit. Po úpravě je třeba také
změnit zápis v rejstříku soudu a stanovy vložit do sbírky listin.
 nelze čekat zase 25 let na jejich novelizaci, doporučuji nejpozději po pěti
letech se k nim vrátit (úpravy dát do plánu 2018 a 2019 je schválit);
 Vltavan Čechy - svaz vltavanských spolků to udělal již letos;
 doporučuji podívat se na určení hlavní a zejména vedlejší činnosti. V té
návaznosti i na živnostenská oprávnění (viz nutnost mít „66. Reklamní
činnost, marketing, mediální zastoupení“) pro příspěvky sponzorů;
 ve všech stanovách nutno opravit změnu názvu Spolku Vltavan v Purkarci;
 ve všech stanovách vyjmout, že budeme usilovat o získání „statusu veřejné
prospěšnosti“, protože citované paragrafy byly v NOZ zrušeny,
 upravit si názvy spolků (sjednotit velká a malá písmena, uvozovky apod.);
 doporučuji změnit (např. u Purkarce) znění, že k podpisu předsedy je nutné
razítko – postačí podpis, „k napsanému či natištěnému názvu“
 doplnit na závěr (kdo to nemá) v jakém „oddílu a vložce“ jsou uloženy.
 Vnitřní předpis není povinný, ale vhodný. Stále platí to, co je psáno ve
skriptech č.7/2016, musí ladit se stanovami – stanovy upřesňuje, ale nemění;
Spolek Vltavan v Purkarci má vzorový vnitřní předpis.
4.5. Co bylo upraveno ve „Stanovách 2018“ svazu Vltavan Čechy.
Doplnění ustanovení „Účel a poslání svazu“
 výchova i přímé vedení dětí a mládeže k úctě k vorařským tradicím; praktický výcvik
související s plavbou a vorařským řemeslem. Pořádání akcí pro školy a školní mládež i pro
mládež s handicapem;
 podpora seniorů zejména zasloužilých členů spolků Vltavan;
Vedlejší činností, podporující činnost hlavní je zejména
 prodej upomínkových předmětů a publikací, zvukových a obrazových nahrávek i dalších
výrobků vzniklých z činností svazu;
 pořádání společenských akcí a ukázek, hry o ceny při těchto akcích;
 poradenská, konzultační a reklamní činnost;
 pronájem a zápůjčky hmotného majetku.
Doplnění ustanovení „Členství“
 Svaz může zřizovat a vést i kluby (skupiny či kroužky) dětí a mládeže z řad příznivců svazu, a
pořádat pro ně kurzy a jinou zájmovou činnost, zejména spojenou s úctou k řece a k
vorařskému řemeslu. Tyto kluby nejsou právnickými osobami a příznivci nejsou členy svazu;
mohou se však zúčastňovat spolkového života bez hlasovacího a volebního práva a musí
vystupovat za všech okolností tak, aby svým jednáním nepoškodili jeho dobré jméno.
Doplnění ustanovení „Výbor svazu“
 Pro jednotlivé společenské a kulturní, respektive sportovní, pracovní a jiné akce, nebo úkoly
ustanovuje výbor samostatné komise či pracovní skupiny ad hoc;
 Výbor svazu může požádat valnou hromadu, aby určila z řad čestných členů tajemníka, který
bude nápomocen při plnění jeho úkolů (potažmo i úkolů dozorčí rady). Jako čestný člen se
může zúčastňovat jednání svazu bez hlasovacího a volebního práva. Může však vystupovat
s hlasem poradním.
Doplnění ustanovení „Valná hromada“
 může schvalovat založení (též zrušení) a organizační strukturu klubů (skupin či kroužků)
příznivců svazu z řad dětí a mládeže včetně ohrožených skupin dětí a mládeže;
Úprava „Přechodná a závěrečná ustanovení“
 Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků z.s. bude usilovat o získání statusu veřejné
prospěšnosti po schválení Zákona o veřejné prospěšnosti.
 Organizační a jednací řád, … a další pravidla, včetně řízení klubů (skupin či kroužků)
příznivců, která vyplývají z těchto stanov a nejsou v nich uvedena, připraví výbor svazu ve
smyslu tradic a přijme je formou vnitřního předpisu.
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Příloha 4a: Tiskopisy pro sbírku listin

Všechny spolky (včetně pobočných) jsou povinny vést účetnictví. Kdo vede podvojné
účetnictví (v plném nebo zjednodušeném rozsahu), musí každý rok zpracovat účetní závěrku
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha). Kdo vede jednoduché účetnictví, musí každý rok
zpracovávat dva výkazy: přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích (v
tisících Kč) podle osnovy z vyhlášky Ministerstva financí číslo 325/2015 Sb.
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Příloha 4b: Tiskopisy pro sbírku listin

Spolky, které nesplnily povinnost založení dokumentů do sbírky listin, mohou dostat sankce.
Soud může (pokud neuposlechnou výzvu k uložení dokumentů) uložit pořádkovou pokutu
podle § 104 rejstříkového zákona a to až do výše 100 000 Kč. (Citace ze Skript č.7/2016).
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4.6. GDPR – ochrana osobních údajů. General Data Protection Regulation je
nové nařízení EU.
V květnu (25. 5. 2018) vstoupí v účinnost nové nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 tzv. GDPR. Toto
nařízení se dotkne i neziskových organizací. Má proto smysl věnovat mu pozornost.
Ne vše je nyní okolo uplatňování jednotlivých opatření GDPR zcela jasné, a jistě se
bude výklad jednotlivých bodů postupně upřesňovat - ať už prostřednictvím nového
zákona, nebo rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně
soudů.
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je
základním právem. Nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu
osobních údajů.
Osobním údajem je jakýkoli údaj o osobě, kterou může správce nebo kdokoli
jiný přímo nebo nepřímo ztotožnit. Tedy osobními údaji jsou veškeré informace
o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou
osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem
na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo
soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných
postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění
přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování,
omezení, výmaz nebo zničení.
Nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů prováděné alespoň
částečně automatizovaně (např. uložení na CD nebo na cloud) nebo na
neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou nebo mají být součástí
kartotéky či evidence (např. papírová zdravotní karta v kartotéce lékaře a její
součásti, nebo úřední spis a jeho části, ale nikoli např. lístek s telefonním číslem a
jménem svědka nehody nebo s SPZ vozidla, který nebude zařazen do žádné
evidence).
Pravidla ochrany osobních údajů se dotýkají kteréhokoli subjektu, který
zpracovává osobní údaje způsoby, na něž se vztahuje obecné nařízení o ochraně
osobních údajů. Nařízení tyto subjekty rozděluje na správce osobních údajů a
zpracovatele. Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a
prostředky zpracování osobních údajů. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní
údaje pro správce (jeho činnost je tedy odvozená od smlouvy s konkrétním
správcem). Nově se zavádí funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (spolkům
Vltavana se tato povinnost netýká)
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4.7. Žádost o finanční příspěvek (o sponzorský příspěvek či dar) by měla
obsahovat co nejvíce pravdivých informací o spolku. Žádosti o dotace či granty ale
mohou mít jinou osnovu a jiné přílohy či tabulky k vyplnění. Platí jednoznačně heslo:
„kdo peníze dává, určuje pravidla darování a vyúčtování“ a také si ověřuje, jaké
právnické osobě pomáhá. Vzor darovací a sponzorské smlouvy jsme probírali na
minulém semináři (viz Skripta č.7/2016 příloha 6). Je pochopitelně nutné předem
zjistit, zda sponzor (dárce) takovou činnost, na kterou žádáme příspěvek, podporuje;
ještě lépe je vyvolat předem jednání o našem projektu.
Příloha 5: Osnova žádosti o finanční příspěvek

(Žádost o dotaci nebo grant může obsahovat i jiné údaje)
27 bodů

Žádost by měla obsahovat základní informaci o žadateli a o jeho projektu.
Žadatel vedle identifikačních údajů:
1. název právnické osoby
2. sídlo právnické osoby,
3. IČ a DIČ,
4. číslo účtu,
5. statutární zástupce (jméno),
uvede:
6. název projektu (společensky prospěšné akce);
7. termín konání;
8. hlavní cíle akce (cílová skupina, popis projektu, očekávaný dopad);
9. rámcový rozpočet akce, celkové náklady na akci, z toho další zdroje;
10. výše příspěvku od dárce či sponzora;
11. co může sponzorovi nabídnout (dárci jen poděkování a úctu);
12. náhradní plnění (změna akce, nepřízeň počasí apod.);
13. čestné prohlášení o bezdlužnosti či naopak insolvenci apod.;
14. závazek včasného vyúčtování.
15. případně další údaje (kontakt);
16. ověřený podpis statutárního zástupce.
Přílohy mohou obsahovat:
17. doporučující stanoviska (tzv. oponentské posudky),
18. výpis z veřejného rejstříku,
19. poslední výroční zprávu;
Sponzor (dárce) před rozhodnutím o poskytnutí příspěvku výši si zpravidla
ověří údaje o žadateli:
20. Obsahuje žádost všechny identifikační znaky?
Porovná s rejstříkem na www.justice.cz:
a) správný název žadatele (včetně psaní velkých, malých písmen),
b) sídlo, případně kontaktní telefon a e-mail;
c) jméno statutárního zástupce.
21. Plní žadatel zákonné podmínky?
d) Uvádí ve sbírce listin účetní závěrku od roku 2014 ve smyslu novely
zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v § 21a.?
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22.

23.
24.
25.
26.
27.

e) Zveřejňuje navíc ve sbírce listin také výroční zprávu, případně audit
„bez výhrad“ (některé organizace mají povinnost)?
f) Jeho stanovy či statut mají v poslání činnost, kterou žádá podpořit?
g) Má žadatel živnostenské oprávnění 66. „Reklamní činnost, marketing,
mediální zastoupení“ (jen v případě sponzorování).
Různé, podpůrné znaky např.:
h) má nějaká doporučení či oponentský posudek?
i) Má aktualizované webové stránky, kde presentuje svoji činnost?
j) Žádal již dříve (a jak uspěl, jak vyúčtoval)?
k) V neposlední řadě pak štábní kultura, gramatika a zdvořilost s jakou je
žádost napsána.
Celkové náklady (rozpočet) projektu, který chce podpořit.
Jak projekt chce financovat (kolik vlastních prostředků, příspěvků účastníků,
grantů nadací apod.) a kolik žádá od sponzora?
Bude moci projekt uskutečnit, pokud nedostane žádanou částku?
Pokud žádost nemá všechny náležitosti, vyzve žadatele k doplnění;
Sponzor (předsednictvo sponzora či správní rada atp.) rozhodne, zda
navrhne schválit podporu, která spočívá ve zpracování návrhu smlouvy.
Příloha 6: Možný vzor průvodního dopisu Městskému soudu

Při zaslání či předání povinné roční účetní závěrky
Názvy i jména jsou smyšlená
Spolek ZBRASLAVAN IČ 275 76 612
se sídlem ve Zbraslavi, Vltavská 88/II
Zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 434
Městský soud v Praze
spolkový rejstřík
Slezská 9, Praha 2
Číslo jednací ……/2018.
Věc: uložení výroční zprávy, účetní závěrky (a zprávy auditora) do sbírky listin.
V souladu s ustanovením novely Zákona o účetnictví 563/1991 Sb. ukládáme do
sbírky listin u Městského soudu v Praze
1. Přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích (nebo účetní závěrku)
Spolku ZBRASLAVAN za rok 2017
2. Výroční zprávu Spolku ZBRASLAVAN za rok 2017.
3. (Zprávu auditora za rok 2017).
Dokumenty jsou na přiloženém CD-R ve formátu PDF.
Ve Zbraslavi dne …………….
Příloha: 1 CD-R v obálce
Jaroslav Zelený předseda spolku
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5. Pele mele
5.1. Doporučená živnostenská oprávnění pro vedlejší činnost spolků Vltavan
48.
59.
66.
73.

Velkoobchod a maloobchod.
Pronájem a půjčování věcí movitých.
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

5.2. Status veřejné prospěšnosti je passé
(zrušením § 147 až 150 a § 231 zákona č. 89/2012 Sb.).
S účinností dnem 1. ledna 2018 je již podruhé změněn Nový občanský zákoník
(zákonem č.303/2017 Sb.) i další právní normy vztahující se ke statusu veřejné
prospěšnosti Po dlouhých jednáních (již od roku 2008) a rozličných návrzích zákona,
který měl být přijat k veřejné prospěšnosti, na kterých se předkladatelé nedokázali
dohodnout, byl status veřejné prospěšnosti jako takový raději zrušen. To nemá
vliv na definici veřejně prospěšného poplatníka podle § 17/a zákona o daních z
příjmu číslo 586/1992 Sb. (viz odstavec 2.1.2. vpředu).
Slovníček:
Status = právní postavení osob či organizace, posice osoby v právním či sociálním ohledu. Například
„status quo“ je nynější stav, „status quo ante“ je předešlý stav.
Statut = zákon, vyhláška, pravidla, stanovy atp. (z latinského statutum – ustanovení).

5.3. Střípky z administrativy
(drobnosti, o kterých možná nevíte).
5.3.1. Důležitý dokument, který odesíláte, by měl mít vedle data i vaše číslo jednací
nebo tzv. značku. Obdobně by měl být očíslován i důležitý dopis, který přijde.
Předpokládá to vést knihu došlé a odeslané pošty.
5.3.2. Podpis na úřední listině nikdy nevpisujte do razítka, ale vedle razítka. Pokud je
váš podpis nečitelný, je vhodné (pokud jméno není uvedeno v listině), napsat vedle
své jméno tiskacími písmeny nebo otisknout jmenovku.
5.3.3. Dodání doporučeného dopisu můžete sledovat na webu na České pošty
v části „sledování zásilek“ https://www.postaonline.cz/trackandtrace.Je vhodné pořídit
si „Zákaznickou kartu České pošty“ a dodání doporučeného dopisu vám pošta (když
o to požádáte) oznámí e-mailem. Karta má však více výhod a dostanete ji zdarma.
5.3.4. Na každý e-mail, který dostanete (mimo reklam), je slušností odpovědět, aby
pisatel věděl, že se zpráva neztratila ve spamu. Ve zprávě vždy uveďte, kdo je
odesilatelem.
5.3.5. Výroční zpráva může být vylepšena i fotografiemi a grafikou. Pak může sloužit
i sponzorům nebo veřejnosti. Viz ukázka oficiální a vylepšené zprávy Domova Ráček
o.p.s.
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P
PERLIČK
KY Z ÚŘE
EDNICKÝ
ÝCH LIST
TIN A ÚŘ
ŘEDNICK
KÉ VTIPY
Y
Noemo
ova archa a úřady
(To je vtip. Ješ
ště, že neššlo o stavbu vorů spo
olkem Vltavvan.)
P
Pán řekl No
oemovi: "Za
a šest měs íců na zem
m sešlu déšť, který budde trvat čty
yřicet dní
a nocí. Voda zaplaví celou zemi,
z
hory i údolí, a všechno zlé
z bude znničeno. Chci, abys
postavil archu a za
achránil párr zvířat od kkaždého dru
uhu. Tady na
n ní máš pplány." Šestt měsíců
uplynulo
o jako voda
a. Obloha se
s zatáhla a začal padat déšť. Noe
N seděl nna dvorku a plakal.
"Proč jssi nepostavil archu, jak jsem ti přikkázal?" zepttal se ho Bů
ůh.
""Odpusť mii, pane," řekl Noe. "Sn
nažil jsem se,
s seč jsem
m mohl, alee stalo se to
olik věcí.
Plány, kkteré jsi mi dal, město
o neschválillo, a tak jse
em musel nechat
n
uděělat nové. Pak
P jsem
měl dalšší problémyy, protože město
m
tvrdilo
o, že archa
a je nepovollená stavbaa, takže jsem
m musel
běžet n
na katastr zapsat prá
ávo stavby. Lesnická správa požadovala ppovolení ke
e kácení
stromů, a byl jse
em žalován ochranáři zvířat, kd
dyž jsem se snažil ppochytat ta zvířata.
Ministerrstvo životn
ního prostře
edí požado
ovalo vyjádřření o ekollogických ddůsledcích záplavy.
Vnitro o
ode mě ch
htělo předbě
ěžné plányy šíření vod
dy. Na fina
ančním úřaadě zabloko
ovali má
aktiva, p
protože tvrd
dili, že se snažím
s
vyhn
nout placen
ní daní tím, že opustím
m zemi. Úřa
ad práce
měl pod
dezření, že ilegálně zaměstnávám
m Ukrajince, takže jsem
m musel dokkazovat opa
ak. Je mi
líto, pan
ne, ale nemohu archu dokončit
d
dřííve, než za pět let."
N
Najednou přestalo
p
pršet, obloha sse vyčistila a vysvitlo slunce.
s
Noee se podíva
al vzhůru
a zepta
al se: "Pane
e, znamená
á to, že ne
ebudeš ničit náš svět?
?" "Správněě," odpověd
děl Bůh.
"Úřady tto už udělaly za mě".

Úře
ednický ja
azyk
(To ne
ení vtip, ale citace z úře
ední revizníí zprávy, kte
eré jsme v Domově
D
„Rááček“ neroz
zuměli)
„Kontrolní orgán dop
poručuje siituace stře
etů zájmů vymezovatt jako stře
et zájmu
uživatelle a zájmu poskytovate
p
ele, aby byl
ylo zřejmé, jaký
j
zájem uživatele see dostává do
d střetu
se zájm
mem posky
kytovatele. Ke každé vydefinov
vané situac
ci střetu záájmu uživa
atele se
zájmem
m poskytova
atele písemn
ně zpracová
ávat pravidllo pro řešen
ní této situacce.“
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Neznalostt zákona neomlouvá
n
á
(T
To není vtip
p.)
Napřříklad jen v jediném týdnu
t
od 1 2. 9. do 19
9. 9. 2017 vyšlo osm Sbírek zákonů
s dvaceti šesti
š
níže uvedenými
u
právními normami
n
(n
názvy jsouu zkráceny)):
284. VYHLÁŠKA ze dn
ne 5. září 2017
7, kterou se m
mění vyhláška č.
č 92/2012 Sb., o požadavcíích na minimá
ální tech
ne 5. září 2017
7, kterou se m
mění vyhláška č.
č 99/2012 Sb., o požadavcíích na minimá
ální pers
285. VYHLÁŠKA ze dn
AŘÍZENÍ VLÁDYY ze dne 21. srrpna 2017, kteerým se měníí nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimá
ální mzdě
286. NA
287. VYHLÁŠKA ze dn
ne 6. září 2017
7, kterou se m
mění vyhláška č.
č 118/2006 Sb., kterou se uurčují zastupitelské
ne 22. srpna 2017 o vydání pamětní stříb
brné dvousetkoruny ke 100.. výročí založe
ení
288. VYHLÁŠKA ze dn
7, kterým se m
mění zákon č. 455/1991
4
Sb.,, o živnostensském podnikán
ní
289. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 48/1997
4
Sb., o veřejném zddravotním pojjištěn
290. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 99pozdějších
9
předpisů, zákkon č. 26/2000
0 Sb.,
291. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 114/1995
1
Sb.,, o vnitrozemsské plavbě,
292. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 168/1999
1
Sb.,, o pojištění o dpovědnosti za
z újmu
293. ZÁKON ze dne 24. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 585/2004
5
Sb.,, o branné povvinnosti a jejím
294. ZÁKON ze dne 17. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 219/2003
2
Sb.,, o uvádění doo oběhu osiva a sadby
295. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 99/1963
9
Sb., občanský
o
souddní řád, ve znění
296. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 592/1992
5
Sb.,, o pojistném na veřejné zd
dravotní
297. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 120/2001
1
Sb.,, o soudních eexekutorech a exekuční
298. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 326/2004
3
Sb.,, o rostlinolékkařské péči a o změně
299. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7 o zásadách jeednání a styku
u Poslanecké sněmovny a SSenátu mezi sebou
300. ZÁKON ze dne 17. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 329/2011
3
Sb.,, o poskytovánní dávek osob
bám
301. ZÁKON ze dne 17. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 166/1999
1
Sb.,, o veterinárníí péči a o změ
ěně
302. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
1 srpna 2017
7, kterým se m
mění některé zákony v sou
uvislosti se zruušením statussu veřejné
303. ZÁKON ze dne 16.
7, kterým se m
mění zákon č. 111/1994
1
Sb.,, o silniční doppravě, ve zněn
ní
304. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
7, kterým se m
mění zákon č. 164/2013
1
Sb.,, o mezinároddní spolupráci
305. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017
ne 21. srpna 2017 o vzoru z právy podle zemí a pokynech k jejímu vyyplnění pro úččely
306. VYHLÁŠKA ze dn
ne 6. září 2017
7, kterou se m
mění vyhláška Ministerstva
M
dopravy
d
a spoojů č. 478/200
00 Sb.,
307. VYHLÁŠKA ze dn
ne 11. září 201
17 o podrobněější úpravě ně
ěkterých pravidel při poskyttování investiččních
308. VYHLÁŠKA ze dn
ne 11. září 201
17 o žádostechh a oznámení podle zákona
a o podnikání na kapitálové
ém trhu
309. VYHLÁŠKA ze dn
7, kterým se m
mění zákon č. 187/2006
1
Sb.,, o nemocenskkém pojištěníí
310. ZÁKON ze dne 16. srpna 2017

Rekord
d však drží týden od 5.
5 12. do 1
12. 12. 201
17, kdy vyš
šlo také ossm Sbírek zákonů,
z
ale se sedmdesá
áti sedmi právními normami (čísel 405. až 428.). To vše ne
estačíte
přečíst, ale nezna
alost zákon
na prý neo
omlouvá.


Nezziskovým organizacím
o
m poskytujíí právní slu
užby napříkklad:
1) Nada
ace Nezisko
ovky.cz účtu
uje za prácii právníka Mgr.
M Petra Víta
V 980,000 Kč včetně DPH za
každ
dou započattou, hodinu.. Fakturu za
asílá po dok
končení práce. Adresa petr@mak
krela.cz.
2) Advo
okátní kancelář JUDr. Lenky
L
Deve
erové v Pra
aze, specialiizovaná na služby nez
ziskovým
nizacím, úččtuje za hod
organ
dinu práce 1
1700,00 Kč
č plus DPH, což spolu s režijními poplatky
p
(napřř. paušály za
z jeden úk
kon právní služby á 300,00
3
Kč a dopravné)) činí průměrně asi
2500
0,00 Kč za jednu
j
hodin
nu. Zálohovo
vou fakturu zasílá
z
přede
em lenka.deeverova@io
ol.cz.
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Příloha 7: Obsah minulého semináře 2016
Skripta č. 7/2016 http://www.hclpraha.cz/edice.php
Téma:
ORGANIZAČNÍ MINIMUM
(zkušenosti z řízení vltavanských spolků).
Nový občanský zákoník je účinný od 1. 1. 2014. Co obsahuje, zejména o právnických
osobách a jak nás přinutil obnovit dokumentaci. Co byla občanská sdružení a jaké
jsou nyní neziskové organizace.
I. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY SPOLKU 1
1. STANOVY

2

Přehledně o stanovách Vltavana.
2. REJSTŘÍK SOUDU A SBÍRKA LISTIN

2

Zápis do rejstříku a do sbírky listin.
3. VNITŘNÍ PŘEDPISY

3

Metodika tvorby vnitřního předpisu.
4. VÝROČNÍ ZPRÁVA (je oknem do života spolku)

4

Její obsah. Povinnost zveřejňovat výroční zprávu a účetní závěrku 23
5. USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY

5

Zápisy a usnesení ze spolkových jednání.
II. PŘÍJMY SPOLKU 6
Členské příspěvky, dotace, granty, sbírky, tomboly (neplatné), prodej, pronájem aj.
6. SPONZOROVÁNÍ A DAROVÁNÍ

9

Darovací smlouvy a smlouvy nepojmenované (sponzorské, o reklamě apod.).
III. RŮZNÉ 12
Heraldika: vlajky, trikolory, prapory, znaky, symboly, nadpisy, loga, webové stránky,
smlouvy a jiné.
IV. PŘÍLOHY
Příloha 1 Vnitřní předpis – osnova – příklad 13
Příloha 2 Usnesení valné hromady – skutečný příklad 14-15
Příloha 3 Kontrolní komise – vzor do vnitřního předpisu 16
Příloha 4 Kontrolní komise – vzor do výroční zprávy 17
Příloha 5 Smlouva darovací – vzor 18
Příloha 6 Smlouva sponzorská (žádost-návrh- vyhodnocení) – skutečný příklad 19-21
Příloha 7 Povinnosti spolků sdělovat ekonomické informace – poučení 23
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Presenta
aci připrav
vil spolek

Posláníím spolku H
HANDICAP LYCEUM
M Praha
je po
oskytovat vzdělávací
v
í, poradensský, organizační a zp
prostředkoovatelský servis
osobá
ám s handicapem, assistentům a neziskovým organizzacím.
V so
oučasné d
době je spo
olek v likvid
daci.
*****
A
Autorem skript
s
je JU
UDr. Joseff J. Veselý
lý, předsed
da jeho spprávní rad
dy, který
působíí v neziskových organ
nizacích od
d roku 198
84, v huma
anitárních oorganizacíc
ch osob
ak od roku
u 1992. Je
e spoluzak
kladatelem a také přředsedou správní
s handiicapem pa
rady D
Domova Rá
áček o.p.s
s. Bylo mu
u uděleno čestné čllenství ve Spolku „V
Vltavan“
v Praze
e a ve Sdru
užení pro pomoc
p
me
entálně pos
stiženým.
P
Pracoval mimo
m
jiné
é na pozicci finančního manažera Sdruužení pro pomoc
mentáln
ně postiže
eným ČR, ředitele Nadačníh
ho fondu „Rodiče ddětem“, právníka
p
veřejné
ého opatro
ovnictví a sociálního
o pracovník
ka Ústavu sociálníchh služeb v Praze;
pracova
val také v právním
p
útv
varu akciovvé dopravn
ní a obchod
dní společn
čnosti.
P
Podílel se na zaklád
dání, transsformaci a likvidaci spolků,
s
naddací a nad
dačních
fondů i obecně prospěšnýc
p
ch společn ostí, na zp
pracování standardů kvality sociálních
služeb,, stanov, výročních
v
zpráv,
z
me
etodik a po
odobných dokumentů
d
ů. Řešil prroblémy
veřejné
ého opatro
rovnictví a problém
my odebírá
ání či na
avracení zzpůsobilosti osob
k právn
ním úkonům
m. Pořáda
al přednáškky a kurzy
y pro praco
ovníky v soociálních sllužbách
i dobro
ovolníky z jiných neziskovýých organ
nizací. Vedle článkků publiko
ovaných
v různýých časopissech, vyda
al osm obo
orových sborníků k so
ociální prááci a desítk
ku skript
pro úččastníky se
eminářů. Po
P přijetí Nového občanského
o
o zákoníkku řešil reg
gistrace
spolků (změnou z občanský
ých sdruže
ení) a je au
utorem jejic
ch nových stanov, miimo jiné
také vzzorových sttanov spollku Vltavan
na.
Z
Za přínosn
nou součinnost byl occeněn zlatý
ými odznaky spolků Vltavana v Praze,
v Davli,, a svazem
m Čechy.
*****
S
Seminář 11.
1 dubna 2018 se kkoná již po
odruhé (op
pět bez pooplatku úča
astníků)
a navazzuje na po
odobný v roce
r
2016. Klubovnu
u zajistil be
ezplatně Sppolek Vltavan pro
Štěcho
ovice na Vltavě
V
a ok
kolí, autor semináře se vzdal honoráře; organizac
ci a tisk
zajistil Vltavan Če
echy – sva
az vltavansských spolk
ků z.s. v so
ouladu se ssvým poslá
áním.

Meziná
árodní aso
ociace vorrařských s
spolků
Interna
ational Tim
mber-Rafts
smen Ass
sociation
ASOCIAC
CION CULTUR
RAL ALMADIEROS NAVAR
RROS
ASOCIAC
CIÓN DE GAN
NCHEROS CO
OMARCA DE PRIEGO
ASOCIAC
CIÓN DE MUNICIPIOS GA
ANCHEROS D EL ALTO TAJO
ASOCIAC
CIÓN DE NAB
BATEROS D'A
A GALLIGUER
RA
ASOCIAC
CION DE NAB
BATEROS DEL SOBRARBEE
ASOCIAC
CION DE NAV
VATEROS DE LA VAL D'ECCHO
ASOCIAC
CIÓN ECO‐DEESARROLLO CONQUENSE
C
E
ASSOCIA
ACIÓ CULTUR
RAL DELS RAIIERS DE LA N
NOGUERA PA
ALLARES
ASSOCIA
ACIÓ CULTUR
RAL DELS RAIIERS DE LA R
RIBERA DEL SEGRE
S
ASSOCIA
ATION BEARN
NAISE DES RA
ADELEURS D ES GAVES D''ASPE ET OLO
ORON
ASSOCIA
AZIONE CULTTURALE ZATT
TIERI DEL BREENTA
ASSOCIA
AZIONE ZATTTIERI DELL'AD
DIGE DI SACCCO
EJ
BRACTW
WO MILOSNIK
KÓW ZIEMI ULANOWSKIE
U
A LOUE
CONFRÉRIE ST.NICOLLAS DES RAD
DELIERS DE LA
DRAVSKI SPLAVARJI
FAMEJA DEI ZATÈR E MENADÀS DE LA PIAVE
FINOWFURTER FLÖSSSERVEREIN
FLOSARSSKO DRUSTV
VO LJUBNO OB
O SAVINJI
FLÖSSER
RVEREIN MITTTLERE WERR
RA WERNSHA
AUSEN e.V.
FLÖSSER
RVEREIN UHLLSTÄDT, OBE
ERKROSSEN & RÜCKERSD
DORF e.V.
FLÖSSER
RVEREINIGUN
NG FRIESEN
FLÖSSER
RZUNFT OBER
RES NAGOLD
DTAL
FLÖSSVEEREIN UNTER
RRODACH 18
864
FOLKLOR
RNI SDRUZEN
NÍ LIBÍN‐S PR
RACHATICE
GAUJAS PLOSTNIEKU
U ASOCIACIJA
A
HOLZHA
ACKER UND FLÖSSERVERE
F
EIN LENGGRIIES
LES RADELIERS DE LA
A DURANCE
LYCHENEER FLÖSSER e.V.
OBERDR
RAUTALER FLLÖßER
PETRO A
AQUA ECOLO
OGICAL AND FLOOD INTE RVENTION ASSOCIATION
A
N
RADESKII SPLAVARJI
RAÏS EN COMMINGEES ET COUSER
RANS
SCHILTA
ACHER FLÖSSER
SOCIÉTÉ SCIENTIFIQU
UE ET CONFR
RÉRIE SAINT NICOLAS DEE CLAMECY
STADT W
WOLFRATSHA
AUSEN
SUOMEN
N UITTOPERIINNEYDISTYSS r. y.
TD‐MAR
RIBOR ‐ MARIIBORSKI FLOSARJI
UDRUZEENJE SPLAVARA DRINE I TARE
T
"ADEM PENDEK"
VLTAVAN CECHY – SVAZ
S
VLTAVA
ANSKYCH SPPOLKU, PRAH
HA, DAVLE, STECHOVICE
S
E A PURKARE
EC
VOGTLÄNDISCHER FLÖSSERVERE
EIN MULDEN
NBERG e. V.
WOLFAC
CHER KINZIGFLÖSSER e. V.
V


Skripta číslo 10/2
/2018 byla zpracován
na pro úč
častníky se
emináře vlttavanských spolků
konanéh
ho 11. dub
bna 2018. Byla vytišttěna v poč
čtu 50 výtis
sků a jsou neprodejná
á. Texty
neprošlyy jazykovou
u úpravou. Použité vzo
ory skutečn
ných dokum
mentů jsou ooznačeny postranní
p
čarou. JJména oso
ob a sídla organizací ve vzorech jsou poz
změněná. S
Skripta nav
vazují na
předchá
ázející č.7/2
2016 a jsou zveřejněna
a na webu HANDICAP
H
LYCEA Praaha v části „edice“.
Právní normy
n
jsou se stavem k 31. prosin
nci 2017.
Vytiskla B
Blesková tiskárna s.r.o.
2018

