Setkání předsedů pobočných spolků Společnosti pro podporu osob s mentálním
postižením v ČR, z.s., 6.dubna 2019 Masarykova kolej, Praha.
Skripta č.13/2019. http://www.hclpraha.cz/edice.php

Pobočné spolky SPMP ČR.
(Vybrané otázky pro nové funkcionáře).

Učební otázky:
1. Úvodem o nestátních neziskových organizacích; o stanovách a vnitřních
předpisech spolků. Spolkový rejstřík a sbírka listin.
2. Členská schůze; obsah, zápis a usnesení; presenční listina.
3. Výroční zpráva pobočného spolku.
4. Kontrolní orgán. Náplň činnosti. Zpráva kontrolní komise.
5. Dary, dotace a granty, sponzorování, veřejné sbírky, tomboly.
6. Ochrana osobních údajů (úvod do problematiky před novelou zákona).
7. Dohody o provedení práce (stručný návod pro pobočné spolky).
8. Zákon o dobrovolnické službě.
9. Diskuze a dotazy.
Přílohy jako vzor:
 Usnesení z členské schůze.
 Zpráva kontrolní komise.
 Darovací smlouva.
 Smlouva o dobrovolnické službě; čestné prohlášení.
 Přehled o příjmech a výdajích (o majetku a závazcích)
 Dohoda o provedení práce.
 Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 Další vzory je možno nalézt na www.hclpraha.cz/edice, viz skripta číslo
7/2016, 8/2017, 10/2018 a 11/2019. Tato skripta obsahují i vzory z 12/2019.
Důležité informace možno získat na internetu
www.svetneziskovek.cz možno požádat o zasílání časopisu.
www.nrzo.cz Národní rada zdrav. postižených. Možno požádat o zprávy.
www.helpnet.cz možno požádat o zasílání aktualit Info@helpnet.cz
www.econnect.cz možno požádat o zasílání aktualit redakce@ecn.cz
www.mpsv.cz možno požádat o zasílání aktualit info@mpsv.cz
Důležité publikace v úplném znění SAGIT Možno objednat a vydavatelstvína dobírku.
Sociální zabezpečení úplné znění (1308) zákonů v sociální oblasti platné od července 2019
Nový občanský zákoník úplné znění zákona 89/2012.(pozor: vláda projednává další změnu)

Omluva: osnova těchto Skript č.13/2019 je vypracována pro začínající funkcionáře,
kteří se teprve seznamují se spolkovou činností. Zkušenějším budou některé učební
otázky připadat zbytečné. Některé otázky byly také již probrány při jiných setkáních
a jsou uvedeny na webu www.hclpraha.cz pod tlačítkem „edice“.
A ještě dovětek: úředník na každém úřadu (včetně rejstříkového soudu) může mít
podle svých znalostí a metodik i svérázný výklad některých norem. Ale má kulaté
razítko a tak má pravdu.
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1. Úvodem
Zákon č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a
o evidenci svěřenec fondů upravuje způsob zápisů a úprav v rejstříku. Výpis
z rejstříku soudu (Městského či Krajského) je základním dokumentem, kterým se
prokazuje existence právnické osoby v něm zapsané (obecně prospěšné
společnosti, nadace a nadačního fondu, spolku a pobočného spolku, ústavu a
pochopitelně i obchodních společností). Může být úplný, nebo aktuální. Nesmí být
starší tří měsíců a musí být v originále s razítkem soudu (nikoliv tedy jen stažený a
vytištěný z internetového portálu www.justice.cz ). Platný výpis je také možné získat
v Czech POINTu i na poště. Lidově řečeno – výpis je jakýmsi „občanským průkazem“
právnické osoby, který by měl statutární orgán i s razítkem nosit stále v aktovce.
Úřadům se jiný doklad nepředkládá. Je chybou při jednání s úřady (například
při žádosti o různé dotace, granty či registrace) předkládat místo výpisu z rejstříku
stanovy, zakládací dokumenty, nebo statut apod. Bohužel, některé úřady to vyžadují
(například Magistrát Prahy to měl dokonce v pokynech pro registraci).
Doplnění či změny údajů v rejstříku se mohou uskutečnit pouze na základě
„Návrhu na zápis změny“ na tzv. „inteligentním tiskopise“ (který je opět na
www.justice.cz i s návodem k vyplnění) a s potřebnými přílohami. Zakládací aj. listiny
od notáře, mohou být upraveny zase jen notářským zápisem. Podpis statutárního
zástupce na „Návrhu …“ musí být ověřen. Pokud rejstříkový soud změnu uzná, vydá
usnesení a záznamy v rejstříku změní; pokud ji neuzná, vyzve navrhovatele
k doplnění v časově omezené lhůtě, kterou je nutno dodržet. Není tedy možné měnit
či doplňovat údaje, zveřejněné v rejstříku nějakým rozhodnutím zakladatelů či
správní rady bez usnesení soudu.
Novinkou je povinný „zápis skutečného majitele“ do evidence rejstříkového
soudu, které musí i neziskové organizace učinit nejpozději do 31.12.2020.
Sbírka listin 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.
Identifikační číslo právnické osoby (IČ, dříve IČO) je něco jako rodné číslo
osoby a mimo Slovenska není ve světě obvyklé.
Pobočné spolky SPMP ČR mohou měnit zápisy v rejstříku výhradně cestou
spolku. Metodika je uvedena na webu Společnosti pro podporu osob s mentálním
postižením v ČR z.s. včetně požadovaných tiskopisů. Výjimkou je Sbírka listin
rejstříkového soudu, kam pobočné spolky zasílají každoročně účetní závěrku
(nejlépe však i s výroční zprávou). O tom jsou pokyny také na http://www.spmpcr.cz/
Portál www.justice.cz: v počítači si dám do vyhledávače raději rovnou
stránku http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx Na titulní stránce se objeví
různé nabídky. Vybereme „Veřejný rejstřík“ a zadáme do okénka IČ nebo název
spolku. Stiskneme okénko „hledat“. Objeví se stránka s údajem o hledaném subjektu.
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2. Členská schůze
2.1. Výpis ze Stanov SPMP článek V. :
Nejvyšším orgánem pobočného spolku na lokální úrovni je členská schůze.
7. Členské schůzi pobočného spolku na lokální úrovni přísluší:
a) schvalovat plán činnosti a rozpočet pobočného spolku,
b) schvalovat výroční zprávu o činnosti pobočného spolku a zprávu Kontrolní komise,
případně kontrolora, které předkládá Spolku,
c) dávat podněty a připomínkovat návrhy a dokumenty Spolku,
d) volit a odvolávat členy Výboru pobočného spolku, v případě že pobočný spolek má
víc než 10 členů, a členy Kontrolní komise případně kontrolora. V případě, že má
méně než 10 členů, přebírá funkci Výboru členská schůze,
e) volit delegáty na Národní konferenci, navrhovat kandidáty na předsedu Spolku, do
Republikového výboru a do Republikové kontrolní komise spolku,
f) Členská schůze se koná nejméně jedenkrát do roka. Svolává ji Výbor pobočného
spolku. Mimořádně se koná, požádá-li o to alespoň čtvrtina členů pobočného spolku.
g) usnesení a další rozhodnutí se schvalují nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů.
2.2. Organizace schůze
 termín a program schůze by měl být stanoven s dostatečným předstihem ;
 oznámení by mělo být zveřejněno tak, aby nebyl nikdo, kdo o schůzi neví ;
 výbor by měl mít připravena a předjednána jména členů, které chce pověřit
úkolem v mandátové či volební komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 obdobně jména do nového výboru či kontrolní komise nebo případných
delegátů na jednání mimo pobočný spolek (konference, komise apod.);
 základní návrh usnesení by měl mít výbor předem připravený; stejně jako
prezenční listinu;
 výbor by měl zajistit pochopitelně i další potřeby (sál, administrativní pomůcky,
případně občerstvení).
2.3 Zápis z jednání
 zápis by měl pořizovat člen, který není pověřen jiným úkolem;
 v zápise se vedle základních údajů o konání, počtu členů a počtů přítomných
tj. usnášeníschopnosti, pořizuje záznam o průběhu schůze, návrzích a
diskusních příspěvcích;
 zápis (ať již v knize zápisů či v elektronické podobě) by měl být ověřen dalším
členem a podepsán předsedou spolku.
2.4. Prezenční listina
je nedílnou přílohou usnesení schůze. Nadpis by měl být shodný s nadpisem
usnesení a (obvykle v tabulce) musí být zřetelně napsané jméno a místo pro podpis.
Na konci presenční listiny by měl být podpis předsedy a razítko spolku (také číslo
jednací, pokud spolek vede spisový deník).
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2.5. Usnesení
 Je bohužel zvykem, že se z jednání schůzí pořizují jen zápisy, které zachycují
obsah jednání, diskuzi, kdo jak pro věc hlasoval, náměty a návrhy přítomných
avšak přijaté závěry jednání nejsou přesně formulovány a zejména odsouhlaseny
přítomnými. Zápisy jsou psány s různou úrovní podle schopností zapisovatele.
 Z toho vyplývá, že se na členské (také na výborové) schůzi usnesení
přijímat musí. Na rozdíl od zápisu, který se pořizuje během jednání, by mělo
být usnesení připraveno výborem předem a dopracováno ke schválení
návrhovou komisí na konci jednání.
 Usnesení je přijímáno (podle stanov) nadpoloviční většinou členů přítomných
v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
 Přijaté usnesení je závazné pro všechny členy spolku a musí být dostupné
spolu s výroční zprávou všem členům v sídle spolku v písemné podobě, a v
elektronické formě na internetu (webových stránkách spolku) a ve sbírce listin
rejstříkového soudu.
Obsahem usnesení členské schůze by mělo být nejméně
a) vyhodnotit činnost pobočného spolku, zvláště pak udělit absolutorium výboru a
kontrolní komisi za činnost v uplynulém období, a volit je do dalšího období;
b) schválit výsledek hospodaření spolku; jeho účetní závěrku a výroční zprávu,
pokud byla vydána;
c) určit hlavní zaměření a schválit plán činnosti spolku v následujícím období;
d) případně rozhodnout o změně vnitřních předpisů;
e) jmenovat zapisovatele a jiné funkcionáře spolku;
f) přijímat nové členy spolku a ukončovat členství ve spolku ve smysl stanov,
g) řešit případná odvolání členů proti rozhodnutí kontrolní komise;
h) schvalovat výši a splatnost členských příspěvků.
Pochopitelně v úvodu usnesení je nutno uvést datum a místo konání, počet
přítomných a usnášeníschopnost členské schůze. Na závěr údaj o počtu hlasů, které
usnesení schválily, podpis a razítko statutárního orgánu.
Pokud se v usnesení pobočného spolku schvalují změny členů ve výboru či
kontrolní komisi či změna sídla, je nutno zaslat spolku usnesení společně
s presenční listinou a dalšími přílohami (čestná prohlášení, identifikační údaje
o nových funkcionářích apod.) podle pokynů spolku uvedených na webových
stránkách spolku, určených pro členy.
Poznámka: obecné zásady pro jednání členské platí i pro jednání výborové schůze
případně mimořádné členské schůze pobočného spolku. V případě, že se usnesení
postupuje jiným právnickým osobám (spolku, úřadům, soudům apod.) je třeba podpis
předsedy na závěr usnesení notářsky ověřit. V tom případě se usnesení vyhotovuje
nejméně dvojmo. Možný vzor je v příloze.
.
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VZOR USNESENÍ
Společnost pro podporu osob s mentálním postižením v ČR, z.s.
IČ 004 43 093
Pobočný spolek Praha Zbraslav IČ 777 77 777
156 00 Praha 5 Vltavská 22
Výtisk číslo ½
Počet listů 1
Usnesení členské schůze ze dne 1. dubna 2019
Členská schůze byla svolána podle článku V/5 stanov SPMP ČR v souladu se
zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo ___ členů
z celkového počtu ___. Členská schůze byla usnášeníschopná.
Členská schůze konstatuje, že unesení z minulého jednání dne 1. dubna 2018 bylo
splněno až na úkol _________ z důvodu ______
1. Členská schůze schvaluje
1.1. Výroční zprávu za rok 2018;
1.2. Zprávu o činnosti a účetní závěrku za rok 2019;
1.3. Rozpočet na rok 2019;
1.4. Plán činnosti na rok 2019 a první čtvrtletí 2020;
2. Členská schůze bere na vědomí
2.1. zprávu kontrolní komise za rok 2018.
3. Členská schůze souhlasí s těmito změnami:
3.1. Odstoupením pana Jana Novy z funkce předsedy pro zdravotní účely;
3.2. Ukončením členství paní Jany Červené na vlastní žádost.
4. Členská schůze zvolila
4.1. do funkce předsedy pobočného spolku pana Karla Máchu;
5. Členská schůze schválila pokračování ve funkcích
5.1. členů výboru Aleše Kárného a Milady Čunkové;
5.2. členů kontrolní komise Jana Raka, Marie Černé a Víta Burdy.
Pokračování ve výkonu funkce je v souladu se stanovami s jejich souhlasem.
6. Členská schůze přijímá nové členy
6.1. Pana Josefa Krále a slečnu Annu Kovářovou.
7. Členská schůze ukládá výboru
7.1. Oznámit spolku změnu ve složení výboru a volbu nového předsedy na
předepsaných tiskopisech do 30.4.2019;
7.2. Odeslat rejstříkovému soudu do sbírky listin účetní závěrku za rok 2018
spolu s výroční zprávou pobočného spolku do 30.6.2019.
7.3. Zveřejnit usnesení valné hromady na webu pobočného spolku. Ihned.
8. Usnesení bylo schváleno ___ hlasy a je právoplatné.
9. Usnesení bylo vyhotoveno ve dvou výtiscích:pro spolek a pro pobočný spolek.
10. Přílohou je prezenční listina (originál pro výtisk č.1, kopie pro výtisk č.2).
Datum a místo vyhotovení, razítko a ověřený podpis nového předsedy
pobočného spolku.
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3. Výroční zpráva
Viz příklady

3.1. Za zpracování výroční zprávy odpovídá statutární orgán; hlavním cílem je
a) vyhodnotit činnost spolku, zvláště pak udělit absolutorium výboru a kontrolní
komisi za činnost v uplynulém období, a volit nové do dalšího období;
b) schválit výsledek hospodaření spolku; jeho účetní závěrku a minulou výroční
zprávu;
c) určit hlavní zaměření a schválit plán činnosti spolku v následujícím období.
3.2. Výroční zpráva by měla být vizitkou spolku a měla by obsahovat:
Titulní list se znakem a názvem.
2. strana identifikační údaje o spolku (v podstatě výpis z rejstříku soudu).
3. strana úvod.
4. a další strany by měly obsahovat tyto informace:
Vyhodnocení uplynulého roku a plány na rok příští:
 zpráva o činnosti spolku a vyhodnocení plánu činnosti za uplynulý rok;
 zpráva o činnosti výboru (usnesení ze zasedání);
 úkoly a plán na příští rok;
 účetní závěrka a její ověření kontrolní komisí;
 rozpočet na příští rok;
 zpráva kontrolní komise nebo audit;
 různé zprávy například o inventarizaci, pokladníka atp.
Dále je vhodné zveřejnit základní dokumenty:
 nové stanovy či vnitřní předpisy;
 usnesení minulé valné hromady a jeho plnění;
Ostatní:
 různé články (vyhodnocení akcí jubilea, spolupráce s jinými spolky atp.);
 seznam dárců a sponzorů s poděkováním;
 stručný popis činnosti spolku v češtině, angličtině a němčině.
 je možné též uvést grafy, fotografie apod. podle schopností a možností.
Obal - poslední strana tiráž apod.
3.3. Povinnost zveřejňovat výroční zprávu a účetní závěrku
stanoví některým neziskovým organizacím jejich základní právní předpis.
Nicméně od 1.1.2016 stanoví povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu
i zákon o účetnictví v §21a, odst. 1., a to pro všechny subjekty zapsané ve veřejném
rejstříku. Z nestátních neziskových organizací jde o nadace, nadační fondy, obecně
prospěšné společnosti a ústavy, které tuto povinnost měly již doposud, a dále pak o
zejména spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, společenství
vlastníků jednotek. Organizace zveřejňují uložením do sbírky listin. Existují tři cesty,
jak tento soubor soudu doručit, a to: „fyzickou“ poštou na nosiči CD, ve formátu.pdf.
Výroční zprávu je vhodné zveřejnit na webu spolku a vytištěnou rozeslat
spolupracujícím organizacím, dárcům, sponzorům a možná i všem členům. Je
vhodné ji přiložit i k žádostem o grant či jiný finanční příspěvek. Platí heslo „kdo dělá
svou práci dobře, nemá se za co stydět“.
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4. Kontrolní orgán pobočného spolku SPMP ČR
4.1 Výpis ze Stanov SPMP ČR článku VII:
1. Pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak, všechny pobočné spolky a Spolek
musí mít zřízen kontrolní orgán. Kontrolní komise pobočných spolků na lokální úrovni
je tříčlenná. Nejvyšším kontrolním orgánem Spolku je Republiková kontrolní komise,
která je také tříčlenná. Kontrolní komise pobočných spolků na úrovni kraje je také
tříčlenná. V pobočných spolcích může být se zřetelem na počet jejich členů
namísto Kontrolní komise pouze kontrolor.
5. Náplní činnosti kontrolního orgánu je dohlížet, zda jsou záležitosti Spolku nebo
příslušného pobočného spolku řádně vedené a dále, zda tento subjekt vykonává
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní orgán
nedostatky, upozorní na to bez zbytečného odkladu příslušný statutární orgán.
6. Příslušný kontrolní orgán kontroluje hospodaření Spolku příp. pobočného spolku.
Účastní se zasedání příslušného statutárního orgánu s hlasem poradním. Předkládá
zprávy příslušnému statutárnímu orgánu o výsledcích kontrolní činnosti. Během roku
zasedá dle potřeby. V případě, že činnost kontrolního orgánu vykonává Kontrolní
komise nebo Republiková kontrolní komise, volí si její členové ze svého středu
předsedu, který je navenek zastupuje.
4.2. Možná náplň činnosti kontrolní komise
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti pobočného spolku řádně vedeny a
vykonává-li pobočný spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i členskou
schůzi. Komise se schází podle momentální potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. Revizi
účetnictví provádí nejméně jedenkrát měsíčně.
Předseda (předsedkyně) kontrolní komise
 řídí činnost komise tak, aby byla v souladu se stanovami a vnitřními předpisy
(jednacím a organizačním řádem atp.);
 pravidelně informuje spolkovou schůzi o práci komise a dává návrhy na
zlepšení činnosti pobočného spolku;
 kontroluje, zda jsou plněny úkoly z usnesení spolkových schůzí a zejména
z členské schůze a roční plán činnosti pobočného spolku;
 společně s revizorem ověřuje účetní závěrku a přezkoumává výroční zprávu;
 na členskou schůzi zpracovává zprávu o činnosti komise, kterou spolek
zveřejňuje ve výroční zprávě.
Místopředseda (místopředsedkyně)
 provádí společně s předsedou komise revizi hospodaření spolku a revizi
účetní závěrky, ověřuje inventarizaci prostředků a archivu, případně je členem
inventurní komise;
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v případě potřeby zastupuje předsedu komise;
samostatně vykonává revizní činnost jako revizor spolku;
pokud nastane nutnost vykonávat činnost rozhodčí komise bude pracovat
jako její předseda a pozve si k řešení dva další členy z řad kontrolní komise.

Členové komise
 provádějí pravidelné revize účetnictví (jmenovitě po domluvě s předsedou);
 zúčastňují se inventarizací prostředků a archivu spolku;
 plní další potřebné úkoly podle rozhodnutí předsedy komise.
VZOR
4.3. Možná zpráva o činnosti kontrolní komise pro výroční zprávu
Kontrolní komise zvolená na minulé členské schůzi pracovala v uplynulém
období ve složení:
předseda komise ________________________
místopředseda (revizor)_ __________________
člen komise ____________________________
Kontrolní činností zjistila, že záležitosti spolku jsou řádně vedeny a spolek
vykonává činnost v souladu se stanovami a předpisy
(nebo je to jinak).


Komise se scházela podle potřeby, celkem za rok čtyřikrát. O výsledku své
práce informovala na výborových schůzích. (Případně zveřejnit řešené
problémy).



Revizi účetnictví komise prováděla jedenkrát měsíčně a zjistila, že všechny
příjmové a výdajové doklady byly ověřeny statutárním orgánem a byly řádně
zaúčtovány (nebo ne a uvést problémy).



Členové kontrolní komise (jmenovitě) se zúčastnili Inventarizace majetku a
potvrzují, že evidenční stav odpovídá skutečnosti a nebyly zjištěny žádné
schodky a přebytky.

Kontrolní komise ověřila účetní závěrku za účetní rok ……… a přezkoumala
výroční zprávu.


Komise doporučuje (uvést problémy a navrhnout opravné prostředky)
nebo lépe, když



Komise nezjistila žádné pochybení oproti zákonu o účetnictví číslo
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a k vedení účetnictví nemá
výhrad.
Datum, podpisy, razítko
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5. Sponzorování a darování
Dříve jsme každého dárce (jedno zda finančních prostředků, služeb či zboží)
nazývali „sponzorem“. Tento pojem totiž nebyl v právním řádu definován až do
15.3.2002, kdy vyšel zákon číslo 138/2002 Sb., o změnách v regulaci reklamy ze
kterého citujme §1 (3):
„Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu
nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se
rozumí právnická, nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu
poskytne“.
Přestali jsme proto užívat označení "sponzor" a naučili se užívat slovo "dárce",
nebo "mecenáš" v tom případě, kdy uzavíráme smlouvu darovací. Pochopitelně
pokud uzavíráme smlouvu o reklamě, tam označení "sponzor" patří. Nakonec rozdíl
mezi sponzorováním a darováním je i v možnosti odpisu daru z daňového základu
dárce, či uznání reklamy v nákladech sponzora. Pokud uzavíráme smlouvu o
reklamě, měli bychom mít živnostenské oprávnění „Reklamní činnost, marketing,
mediální zastoupení“
Rozdíl tedy není jen v názvu, ale hlavně ve smlouvě. Se sponzorem
uzavíráme „smlouvu o reklamě“ (jde o tzv. smlouvu nepojmenovanou podle§ 1746
odst. 2 Nového občanského zákoníku, kterou si on dává do nákladů a my do výnosů,
kdežto s dárcem (mecenášem) uzavíráme „darovací smlouvu“ která podléhá úplně
jinému režimu zdanění. Znění darovací smlouvy však nesmí vyznít, že dárci za to
něco chceme poskytnout (například „…obdarovaný příležitostně zveřejní dar
v tisku…“), protože v tom by finanční úřad viděl skrytý náznak závazku reklamy a
v odpisu ze základu daně to neuznal (máme zkušenost z Prahy 3). Proto nikdy také
neříkejme „sponzorský dar“ – je to stejný nesmysl, jako „kulatý čtvereček“.
Smlouvu o reklamě nabízí a formuluje zpravidla sponzor. Obsahem je
ustanovení, co udělá pro sponzora (zadavatele či objednavatele) poskytovatel (či
obstaravatel). Může to být reklama na webu, na tištěných materiálech, na plakátech,
zvýraznění při společenských akcích, v tisku apod. Většinou musí poskytovatel na
závěr smlouvu vyhodnotit a zaslat toto vyhodnocení do stanoveného termínu (včetně
dokumentace, fotografií apod.) zadavateli.
Dárce i sponzory si musíme předcházet: poděkovat jim, vyhodnotit (viz příklad)
a napsat jim k čemu přispěli, poslat výroční zprávu, ale i popřát k Novému roku,
pozvat na ples za volné vstupenky atp. Pokud dárce chce zůstat v anonymitě,
musíme to respektovat. Darovací smlouvy (už kvůli účetnictví) vyhotovujeme všem, i
drobným dárcům, aby si je mohli od určité výše odepsat z daní.
Doplňme jen, že granty od nadací či nadačních fondů nejsou „darem“ ve
smyslu výše uvedeného, rovněž tak jako dotace. Proto smlouvy o poskytnutí dotace
či grantu jsou odlišné a vycházejí z grantových podmínek nadací či podmínek
dotačního řízení. Někdy jsou vyžadovány i nezávislé oponentské posudky. Pozor na
termíny přihlášení projektů. A ještě: kdo dává peníze, tak určuje „pravidla hry“ tj. účel,
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kontrolní mechanismus, vyúčtování atp. Většina dotujících úřadů, ale i nadací má
svoje tiskopisy, které musíte i s povinnými přílohami respektovat.
Je samozřejmé, že podpisy na všech smlouvách musí být od statutárního
zástupce podle výpisu z rejstříku (většinou předseda, ale může být i jinak např.
zakladatel).
Někteří dárci vyžadují jako podklad pro své rozhodnutí přiložit k žádosti o dar
grant, dotaci apod.) stanovy spolku SPMP. Neměli by to chtít, měl by jim stačit výpis
z rejstříku nehledě k tomu, že ve sbírce listin soudu stanovy jsou).

5.1.

Darovací smlouvy

Při zpracování darovací smlouvy platí zásada, že v ní má být zahrnuto „vše,
ale nic víc“ což znamená, že smlouva je určena především jako doklad pro účtování
a nikoliv děkovný list dárci či několikastránkové vysvětlení poslání obdarovaného.
Do darovací smlouvy proto patří zejména vymezení daru, a to přesný účel
jeho využití (nejlépe podle poslání organizace v zakládací listině, rejstříku) tak, aby
byl v souladu s daňovými zákony. Dar pak musí být využit výhradě pro tento účel!
Dále sem patří výše daru, způsob darování a termíny, pochopitelně přesná
identifikace dárce a obdarovaného. Dárce může chtít navíc do smlouvy zapracovat
též požadavek na vyúčtování daru, nebo zaslání zprávy o využití daru s
fotodokumentací, či pozvání na akci apod. Smlouvu podepisují výhradně statutární
zástupci obou smluvních stran.
Do darovací smlouvy nepatří různé děkovné věty a zbytečná sdělení jako
například, že si dárce může dar odčíst ze základu daně apod. Ve smlouvě nesmí být
žádná protislužba (třebaže dárce bude zveřejněn v tisku, na reklamní ploše apod.).
Taková sdělení bude Finanční úřad považovat za sponzorování, pro které platí úplně
jiná pravidla a také smlouva pak není darovací, ale sponzorská (tj. smlouva o
reklamě). Zveřejnění dárce ve Výroční zprávě (pokud nechce zůstat v anonymitě) se
za reklamu nepovažuje, ale do darovací smlouvy toto sdělení také nepatří. Dodejme,
že s dárcem, který vloží dar do veřejné sbírky, se smlouva neuzavírá (také si dar
nemůže odepsat ze základu daně).
V příloze je vzor jednoduché darovací smlouvy, která „prošla“ jak u dárců, tak
u obdarovaných bedlivým okem různých Finančních úřadů i auditorů. Darovací
smlouva pro nepeněžní (věcné) dary je obdobná.
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.
Tomboly. Od 1. ledna 2017 platí nový zákon o hazardních hrách číslo
186/2016, kde jsou v §61a n. nová jednoduchá pravidla hry, ještě zmírněná, pokud
jde o tomboly s jistinou do 100.000 Kč.
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VZOR
DAROVACÍ SMLOUVA
číslo jednací …………
uzavřená v souladu s ustanovením § 1724 an. a § 2055 an.
Občanského zákoníku, zákona číslo 89/2012 Sb.
Dárce jméno a příjmení (u právnické osoby přesný název a forma)
Adresa bydliště (u právnické osoby sídlo)
Rodné číslo, nebo datum narození (u právnické osoby IČ a DIČ)
Číslo účtu (pokud není dar v hotovosti)
(Právnická osoba zastoupená kým)
Obdarovaný: název pobočného spolku
Sídlo:
IČ a DIČ
Číslo účtu:
Zastoupená:
Článek 1
Dárce poskytuje obdarovanému dar ve výši ……….. Kč /slovy: ……../ na
realizaci projektu, plnícího účely sociální, humanitární a sportovní a to … název
podpořeného projektu …
Článek 2
Darovaná částka bude převedena na účet obdarovaného (nebo složena do
pokladny) do …datum….…
Článek 3
Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se, že dar využije výhradně pro účely
uvedené v článku 1.
Článek 4
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran
obdrží po jednom. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu.
V ….…… dne ………
Razítka
Jméno a funkce statutárního zástupce obdarovaného, podpis, razítko.
(Jméno a funkce statutárního zástupce dárce právnické osoby, podpis, razítko) nebo
jméno a podpis dárce, fyzické osoby.
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6. Nakládání s osobními údaji*) a jejich ochrana. Úvod do problému.
6.1. Pobočný spolek spravuje a zpracovává nezbytné nutné údaje o svých
členech, o pracovnících, dobrovolnících apod. Je tedy správcem i zpracovatelem
osobních údajů. Při zpracovávání dodržuje požadavky Zákona o sociálních službách,
Zákona o ochraně osobních údajů i Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU
6.2. Pro poskytování služeb pobočného spolku jsou osobní údaje získány
z přihlášek za člena a dále například ze žádostí o různé akce (rehabilitační pobyty
soutěže atp.). Pokud souhlas se zpracováním těchto osobních údajů vyplývá ze
zákona o sociálních službách, nemusí se v žádostech uvádět a naopak. Pokud
rodiče (svéprávný uživatel nebo opatrovník), dále jen subjekt údajů písemně
souhlasí, jsou také zpracovávány i zvláštní kategorie**) zpráv o druhu a rozsahu
postižení a o potřebné medikaci.
6.3. Osobní údaje jsou zpracovány v evidenci členů a jsou průběžně
novelizovány. Tyto spisy jsou uloženy v uzamčené skříni u předsedy pobočného
spolku. O nahlížení do spisů rozhoduje předseda pobočného spolku.
6.4. Poskytnout osobní údaje (uskutečnit tzv.
přenositelnost údajů) třetí osobě je možné
pouze se souhlasem subjektu údajů
(například
písemně
na
přihlášce
k rehabilitačnímu pobytu, kdy je třeba
zpracovat seznam pro pojištění, pro ubytování
apod.). Souhlas by měl být vyžádán i při
pořizování osobních (nikoliv společných)
fotografií pro jejich zveřejnění.
6.5. Subjekt údajů má právo do
osobních spisů nahlížet, případně žádat o
jejich opravu či minimalizaci. Při ukončení
členství má právo „být zapomenut“ tzn. být
vymazán z databází a požadovat skartaci
svých osobních údajů.
6..6. Pobočný spolek není povinen
jmenovat pověřence pro ochranu osobních
údajů. Požadavky GDPR však musí
zohledňovat při zabezpečování sociálních služeb průběžně. Musí dbát zásad
korektnosti, transparentnosti, účelového omezení a minimalizaci údajů, omezeného
uložení ve smyslu skartačního řádu, integrity a důvěrnosti.
*) Osobním údajem rozumíme jméno, adresu, doručovací adresu, pohlaví, věk, datum narození,
rodné číslo, místo narození, osobní stav, fotografický či video/audio záznam, telefonní číslo, e-mail
adresa, dále číslo řidičského a občanského průkazu, pasu, peněžní příjem ze zaměstnání či dávek.
**) Zvláštní kategorie citlivých osobních údajů obsahuje mimo jiné údaje o zdravotním stavu (či
handicapu), o poskytnutí zdravotnických služeb, o rasovém či etnickém původu (nikoliv o státním
občanství), dále o sexuální orientaci a náboženském vyznání. Rodné číslo není citlivým osobním
údajem; platí pravidla uvedená v Zákoně o evidenci obyvatel a rodných číslech č. 133/2000 Sb. např.
„rodná čísla lze využívat jen, jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených
výkonem státní správy, soudů, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí, stanoví-li
tak zvláštní zákon, nebo se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce“.
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PŘÍKLAD prohlášení z pobočného spolku SPMP Plzeň město
Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle nařízení Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 a směrnice 2016/680
pro účely evidence členské základny spolku a k dosažení individuálních specifických potřeb členů.
Já, níže podepsaný/á……………………….. nar. ……….……………, trvale bytem …………….…………………..
souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté ve formuláři (Registrace člena SPMP ČR pobočný
spolek) a také v přihláškách ve vypsaných projektech, byly v souladu s nařízením zpracovány,
uchovány a poskytnuty třetím osobám, za účelem uvedeným (viz výše).
Souhlasím s tím, aby SPMP ČR pobočný spolek …………. zpracovával mé osobní údaje pouze za účelem
a v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání členství ve spolku a účasti ve zvoleném projektu.
Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je
dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
Beru na vědomí, že po rozhodnutí ukončení členství budou moje údaje vymazány.
V Plzni dne………………


PŘÍKLAD souhlasu z Domova Sedlec SPMP o.p.s. Příloha 2 standardu 6
Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení klientů
Já níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:………………………………………… Narozen/a:…………………………………………………
Bytem:………………………………………………………………………………………………………………………………..
(dále jen „klient“)
Uděluji tímto „Správci“ organizaci Domov Sedlec SPMP o.p.s., Roztocká 33/13, Praha 6 – Sedlec, 160
00, IČO: 242 52 999, email: sdm.sedlec@seznam.cz, tel: 233 324 363, souhlas se zpracováním
mých osobních údajů a to za níže uvedených podmínek.
Osobní údaje, které budou zpracovány
Jméno a příjmení // Datum narození // Poštovní adresa//Telefonický a emailový kontakt//
Údaje o uvedených kontaktních osobách, blízkých uživateli, příp. zastupujících uživatele// Zdravotní
a sociální status uživatele // Individuální plán a pedagogická dokumentace// Právní způsobilost.
Účelem zpracování osobních údajů je
Osobní údaje poskytnuté klientem jsou zpracovány za účelem poskytování sociální služby, k ochraně
života a zdraví klienta. K splnění stanovených individuálních cílů uživatelem, k dosažení maximální
samostatnosti a k možnosti poskytnou přiměřenou a odbornou podporu.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje se zpracovávají ihned na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb a
minimálně na dobu deseti let od skončení její platnosti. Ke zpracování údajů vyplývající z této
smlouvy není potřeba souhlasu klienta, poskytovaného tímto dokumentem.
Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám
Klient bere na vědomí, že jeho údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, ale to pouze za účelem
uvedeným v odst. 2 tohoto souhlasu a za účelem vyplývajícím ze Smlouvy o poskytování sociálních
služeb. A to zejména: příslušnému Soc. odboru MČ Praha, Soc. odboru MHMP, MPSV, jiným
poskytovatelům soc. a zdravotních služeb, pojišťovnám. Pouze na základě výslovného požadavku
klienta předává Správce osobní údaje dalším osobám při obstarávání osobních záležitostí či
poskytovatelům komerčních služeb.
Klient prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že
uvedené osobní údaje jsou Správci poskytovány dobrovolně a s jeho souhlasem.
V Praze dne
©JUDr. Josef J. Veselý
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7. Dohoda o provedení práce
(Stručný návod pro pobočné spolky)
7.1. Úvodem. Dohoda o provedení práce je způsob, jak levně a jednoduše zajistíme

některé činnosti jednorázového charakteru. Potřebujeme-li zaměstnat někoho
soustavněji, je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce
musí být písemná. Napsat ji můžeme třeba podle některého vzoru (není unifikovaná).
Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem
zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Do tohoto
rozsahu se započítává odpracovaný čas ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele.
Výše odměny není nijak omezená. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí
zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměny do 10.000 Kč (hrubého) u
jednoho zaměstnavatele. Takové příjmy může mít zaměstnanec i u více
zaměstnavatelů. Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v
dohodě.
7.2. Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro
stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu
o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené. Hodinová výše
odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být
nižší, než vychází z minimální mzdy.
7.3. Dohoda o provedení práce slouží k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem
a fyzickou osobou, jestliže předpokládaný rozsah práce není vyšší než 300 hodin.
Nutné náležitosti
V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna a zpravidla bývá
uvedena i doba, ve které má být úkol proveden.
Výhody dohody o provedení práce
Zdravotní a sociální pojištění se strhává až při výdělku nad 10 000 Kč.
Právní náležitosti
Dohoda je uzavírána v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění.
7.4. Vyhodnocení provedené práce je podkladem pro ukončení dohody a výplatu
odměny (tj. přehled o počtu odpracovaných hodin na jednotlivých úkolech).
7.5. Daň vybíraná srážkou z hrubé výše odměny (15%) musí být převedena na účet
příslušného finančního úřadu nejpozději v den výplaty zaměstnanci. Na konci roku
zaměstnavatel podává na tiskopise MFin 5466 (žlutý dvojlist) vyúčtování daně
vybírané srážkou.
7.6. Zaměstnavatel je povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku vždy před
uzavřením: pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní
činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle
zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce
činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými
právními předpisy; nebo vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

©JUDr. Josef J. Veselý
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Možný vzor

Dohoda o provedení práce
Společnost pro podporu osob s mentálním postižením ČR z.s., pobočný spolek Zbraslav
IČ: 777 77 777
Se sídlem: 156 00 Praha Zbraslav, Vltavská 22
Jednající: Karel Mácha předseda pobočného spolku,
(dále jen "Zaměstnavatel")
a
Zaměstnanec: _________
Bytem: _______________
Datum narození ________
(dále jen „Zaměstnanec“)
Uzavírají dle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce tuto dohodu o provedení
I
Na základě této dohody se zaměstnanec zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele práci
spočívající v: ....................., a to v rozsahu do 300 hodin za kalendářní rok.
Zaměstnanec se zavazuje, že bude práci sjednanou touto dohodou vykonávat řádně a
osobně. Zaměstnanec má při výkonu práce povinnost dodržovat předpisy, které se týkají
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Současně prohlašuje, že byl s výše uvedenými
předpisy řádně obeznámen před samotným podpisem smlouvy. Zaměstnanec má
povinnost důvěrného nakládání s informacemi, které získal při provádění práce, k níž se
vztahuje tato dohoda a dbá na to, aby tyto informace nebyly sděleny třetím osobám.
Zaměstnavatel se tímto zavazuje poskytnout zaměstnanci všechny prostředky, které
slouží k řádnému provedení sjednané práce (PC, mobilní telefon apod.). Dále se
zaměstnavatel vůči zaměstnanci zavazuje k vytvoření příznivých a přiměřených
pracovních podmínek, které zajišťují řádný a bezpečný výkon práce.
II.
Místem výkonu práce je: .............................
Tato dohoda se sjednává na dobu určitou/neurčitou, a to od .......... do ...........
III.
Za sjednanou a řádně vykonanou práci se zaměstnavatel zavazuje poskytnout
zaměstnanci odměnu ve výši .............. Kč/hod. Dnem splatnosti této pravidelné odměny
je ....... den měsíce, jenž následuje po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok na
výše stanovenou odměnu. Odměna bude vyplácena na číslo účtu zaměstnance:
............... vedeného u: .................
IV.
Pokud to vyžaduje zákon, jiné nařízení nebo povaha vykonávané práce, je zaměstnanec
povinen podrobit se před podpisem lékařské prohlídce.
V.
Platnost a účinnost této dohody se nabývá dnem jejího podpisu. Obě smluvní strany
souhlasně prohlašují, že byly s obsahem dohody řádně obeznámeny a že byla dohoda
sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle. Zároveň prohlašují, že si nejsou
vědomy žádných překážek, které by mohly zapříčinit nemožnost výkonu sjednaných
úkolů.
Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnavatel a
druhé zaměstnanec.
Datum, místo číslo jednací a podpisy obou stran.
©JUDr. Josef J. Veselý
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8. Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Sb. (novela2014)
Novela zákona se dotýká SPMP i o.p.s. jen málo. Upřesňuje některé výrazy
(např. „spolky“), zapracovává „veřejnou prospěšnost“ apod. Stále však platí informace
MPSV k tomuto zákonu ve vztahu k zákonu o sociálních službách. Více také na webu
HESTIA www.hest.cz.
Dobrovolník je tedy člověk, který vykonává nějakou činnost (v různých
oblastech, zařízeních…) ve prospěch někoho jiného a bez nároku na finanční
odměnu. Nikoliv tedy za odměnu (např. DPP). Nabízí ostatním svůj čas, nápady,
dovednosti, vědomosti či energii. Jeho role je vymezena tak, aby se na ni příjemce
pomoci mohl v dohodnutém rámci spolehnout. Zákon 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě, v platném znění, konkrétně §3 říká, že dobrovolníkem může být fyzická
osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky.
Dobrovolníci nevykonávají činnosti v pracovně právním režimu, nejsou tedy
profesionálními odbornými pracovníky v sociálních službách dle § 115 a § 116
zákona č. 108/2006 Sb. Dobrovolníci vykonávají svou činnost v režimu, § 2, odst. 2,
zákona č. 198/2002 Sb. a proto nemohou ani být registrováni jako poskytovatelé
sociálních služeb. V sociálních službách by dobrovolníci měli uzavřít smlouvu o
výkonu dobrovolnické služby dle § 5, odst. 1, 2, 3, zákona o dobrovolnické
službě a působit dle pravidel, které poskytovatel definuje podle Standardu kvality
sociálních služeb č. 9, kritéria uvedeného pod písmenem“d“, přílohy č.2, prováděcí
vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., k zákonu 108/2006 Sb., o sociálních službách.
VZOR
Čestné prohlášení dobrovolníka
Prohlašuji, že se zajímám o práci dobrovolníka v Domově Ráček o.p.s. v Rakovníku
a z toho důvodu jsem ochoten odpovědět na otázky, kterými Domov Ráček o.p.s.
podmiňuje přijetí do této činnosti.
Prohlašuji na svou čest, že jsem k dnešnímu dni:
nebyl dosud trestán ani vyšetřován ve věci zneužívání nezletilých osob,
nebyl dosud trestán ani vyšetřován ve věci sexuálního obtěžování,
nebyl dosud trestán ani vyšetřován ve věci týrání osob nebo zvířat,
nebyla mi dosud nařízena žádná psychologická, psychiatrická nebo sexuologická
léčba.
Toto čestné prohlášení podepisuji dobrovolně, nikoliv v tísni. Jsem si vědom toho, že
zamlčení výše uvedených skutečností je závažným porušením podmínek vstupu
dobrovolníka do přímého kontaktu s dítětem v Domově Ráček o.p.s. v Rakovníku.
Souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly součástí mé osobní složky vedené
v Domově Ráček o.p.s. Jsem si vědom toho, že údaje poskytuji jen pro vnitřní
potřeby tohoto zařízení za účelem ochrany zájmů uživatelů služeb, se kterými bych
mohl v rámci své dobrovolnické činnosti přijít do styku. Tyto údaje nebudou již dále
zpracovávány a budou uchovávány jen po dobu trvání mého dobrovolnictví
v Domově Ráček o.p.s.
Jméno: ___________narozen ___________ Datum, podpis _________________
©JUDr. Josef J. Veselý
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VZOR
Smlouva o dobrovolnické službě
číslo jednací …………
uzavřená podle v souladu s § 5 Zákona o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Sb.,
a dle § 1746, odst.2. Občanského zákoníku, zákona číslo 89/2012 Sb.
mezi smluvními stranami
………………………………., obecně prospěšnou společností,
IČ ……………………………
zastoupenou statutárním zástupcem …………………
Sídlo: …………………………………………………….
kontakt (telefon, e-mail): ………………………………
a dobrovolníkem
titul, jméno, příjmení : …………………
datum narození a číslo OP: …………….
bydliště : ………………………………
kontakt (telefon, e-mail) : ……………..
1. Účelem smlouvy je úprava základních práv a povinností obou smluvních stran
v rámci činnosti dobrovolníka.
2. Předmětem činnosti dobrovolníka je .…………………………………………
3. Místem výkonu činnosti dobrovolníka je ……………………………………
3. Doba výkonu dobrovolné služby je (od – do) …………………………………
II.
4. Dobrovolník bere na vědomí, že svou činnost vykonává ve smyslu § 5, Zákona o
dobrovolné službě a bez nároku na odměnu.
5. Dobrovolník má nárok na úhradu nákladů, vzniklých v souvislosti s výkonem svéP
činnosti, pokud jejich vynaložení předem dojedná s odpovědnou osobou organizace,
která koordinuje jeho činnost a vyúčtuje je způsobem obvyklým.
6. Dobrovolník byl poučen o svých právech a povinnostech v rámci předmětu
činnosti a bere na vědomí závazek mlčenlivosti. Akcí se zúčastňuje na vlastní
odpovědnost.
III.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, pro každou stranu jeden.
Případné změny jsou možné jen se souhlasem obou stran.
Příloha:
Čestné prohlášení dobrovolníka
.
V ……………. dne ………………….
Za ………………………………….
Razítko
statutární zástupce

©JUDr. Josef J. Veselý
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Tiskopisy „Přehled“ pro pobočné spolky,
které vedou jednoduché účetnictví
(naleznete též na webu SPMP ČR).
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