Vltavan Čechy
– svaz vltavanských spolků z.s.

3. SEMINÁŘ
funkcionářů vltavanských spolků
Štěchovice 2020

Dokud žiješ, je třeba se učit“
řekl římský filosof Seneca před více jak 2000 roky.
SEMINÁŘE SVAZU VLTAVAN
Je to neskutečné, ale scházíme se již potřetí, opět po dvou letech (2016,
2018, 2020) a to také díky tomu, že naši zákonodárci neustále vymýšlejí nové právní
normy, které bychom měli naplňovat. Zejména se s nimi „roztrhl pytel“, po přijetí
Nového občanského zákoníku, zákona číslo 89/2012 Sb.
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“; proto výbor
svazu rozhodl o konání pravidelných setkání funkcionářů spolků, aby toto poslání
naplnil.
Prvního semináře 22. září 2016 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.
Konání druhého semináře 11. dubna 2018 schválil výbor svazu s tím, že
naváže na ten minulý, který pomohl k dodržování právních norem ve spolcích
Vltavana. Změny v zákonech však nutí spolky vedle tradic rozvíjet i právní vědomí
členů a zejména funkcionářů, kteří stojí jejich včele. Na seminář opět přijelo více jak
60% funkcionářů (celkem 25) ze všech pěti spolků. Byly vysvětleny otázky zápisů do
spolkového rejstříku, objasněna novela EET, změny v tombole, dále novinky
v ochraně osobních údajů a další, drobné změny. Také byla vysvětlena nutnost
některých změn ve stanovách spolků. Opět byly v přílohách skript číslo 10/2018
publikovány důležité vzory a tabulky. Do semináře aktivně přispěli i účastníci (např.
bratr dr. Malý, dr. Slanec a Ing. Camplík). Pochvala opět patří sestrám z Vltavanu
Štěchovice za bohaté občerstvení a přípravu klubovny jako při minulém semináři.
Třetí seminář byl svolán na 4. dubna 2020 a pro účastníky byla zpracována
skripta číslo 14/2020 (tisk opět uhradil svaz). Seznámíme se s novými poznatky,
například smlouvou dobrovolnickou (když pracujeme s dobrovolníky) nebo dohodou
o provedení práce (když chceme někomu jeho pomoc zaplatit), ale i smlouvou o
výpůjčce a zápůjčce. To, co jsme probírali minule, neopakujeme; je to uvedeno
v obsahu a skripta naleznete na webu. Pro rozšíření znalosti jsem zařadil i pár slov o
archivaci a spisovém řádu. Opět jsem požádal o krátká vystoupení některých bratrů
k akcím konaných k výročí 150 let trvání. Novinkou je osvěžující test znalostí
s tajenkou. Začneme však tím, jak mají jednotlivé spolky v pořádku zápisy ve sbírce
listin rejstříkového soudu.
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Použité zkratky:
NOZ Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).
L.S.
Místo pro pečeť či otisk razítka na listině (latinsky locus sigilli).
NNO Nestátní nezisková organizace (spolek, nadace, obecně prospěšná spol.)
o.p.s. Obecně prospěšná společnost.
SL
Sbírka listin v rejstříku soudů (viz zákon č. 304/2013 Sb.).
SPMP Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením.
ZoET Zákon o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb. (také zkráceně EET).
JJV
Josef J. Veselý (autor skript).
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1. Jak byly využity poznatky ze seminářů z let 2016 a 2018
Sbírka listin rejstříkového soudu (obecně). Zprávy o hospodaření nejsou úplně
správně, neobsahují „Přehled o příjmech a výdajích“ a „Přehled o majetku a závazcích“, i když obsahují potřebné údaje (s výjimkou Davle). Doporučuji používat tabulky
(viz 2. skripta strana 40 a 41).
Vltavan Čechy 701 06 495: vzorové zápisy: všechny výroční zprávy včetně 2018
s velmi dobrým obsahem a zprávou o hospodaření, změněné stanovy a změně ve
výpisu v rejstříku 2019 (včetně uloženého usnesení z valné hromady i oprava znaku
– loga tj. barev trikolory s názvu svazu. Chybí „předmět vedlejší hospodářské činnosti“ a doporučuji přidat živnost „59 Pronájem a půjčování věcí movitých“ Změnou počtů
funkcionářů ve výboru a dozorčí radě ze 7 na 9 došlo k nerovnému zastoupení spolků: Davle a Štěchovice mají delegovány 4 členy, Praha a Purkarec 3 (nehledě k tzv.
pověřeným zástupcům z Davle a Štěchovic).
Štěchovice 470 05 581 vzorové zápisy do roku 2018. Opraveny stanovy a byl změněn výpis, vzorová výroční zpráva. Včetně sbírky listin.
Purkarec 466 82 082 zápis byl upraven roku 2019 a přitom byly doplněny všechny
výroční zprávy. Potřeba upravit stanovy jak obsahově, tak graficky (ujednotit názvy).
Spolek „Vltavan“ v Praze a Spolek Vltavan Davle nechci hodnotit veřejně jen osobně.
2. Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Sb.
Dobrovolnou prací rozumíme práci, která je tedy vykonávaná bez nároku na
odměnu. Na překážku dobrovolné práce není, je-li dobrovolníkovi poskytována náhrada výdajů na ubytování cestovné či stravování. V praxi rozlišujeme dva základní
typy dobrovolné práce: práci upravenou zákonem o dobrovolnické službě a dobrovolnou výpomoc mimo režim tohoto zákona
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. dohodu o provedení práce). 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. K provádění dobrovolnické služby se uzavírá smlouva o dobrovolnické
službě podle § 5 Zákona o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Sb. Dobrovolník se
nesmí zúčastnit na výkonu podnikatelské činnosti.
Smlouva o dobrovolnické výpomoci není v NOZ výslovně upravena, a jedná se o
tzv. smlouvu nepojmenovanou (inominátní) podle § 1746, odst.2. Je na smluvních
stranách, jak si upraví vzájemná práva a povinnosti. Vyplatí se však vědět že nezisková organizace (spolek), může odpovídat za škodu způsobenou třetí osobě dobrovolníkem při výkonu jeho dobrovolné práce. I proti této škodě (stejně jako proti škodě
vzniklé při výkonu práce dobrovolníkovi) se lze pojistit.
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Poznámka: dobrovolníky může svaz využívat pro naplňování svého poslání ve
smyslu článku 2 stanov Svazu vltavanských spolků, z.s. (citace). Pochopitelně stejně
mohou využívat dobrovolníky spolky, i když to nemají ve svých stanovách.
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
Spolkem: ……………………………………
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.
2.
3.
3.

I.
Účelem smlouvy je úprava základních práv a povinností obou smluvních stran
v rámci činnosti dobrovolníka.
Předmětem činnosti dobrovolníka je .…………………………………………
Místem výkonu činnosti dobrovolníka je ……………………………………
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 své
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. 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.
V ……………. dne ………………….
Za ………………………………….

Razítko

statutární zástupce
© JUDr. Josef J. Veselý
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3. Nakládání s osobními údaji*) a jejich ochrana.
Úvod do problému (doplnění semináře 2018).
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 ochraně osobních údajů i Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU
Osobní údaje jsou zpracovány v evidenci
členů a jsou průběžně novelizovány. Tyto
spisy (i kartotéky) jsou uloženy v uzamčené
skříni u předsedy nebo tajemníka spolku.
O nahlížení do spisů rozhoduje předseda
spolku.
Poskytnout osobní údaje (uskutečnit tzv. přenositelnost údajů) třetí osobě je možné pouze
se souhlasem subjektu údajů (například písemně na přihlášce k akci, kdy je třeba zpracovat seznam pro pojištění, pro ubytování
apod.). Souhlas by měl být vyžádán i při pořizování osobních (nikoliv společných) fotografií***) pro zveřejnění.
Pokud subjekt údajů písemně souhlasí, jsou
také zpracovávány i zvláštní kategorie**)
zpráv.
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.
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“.
***) Fotografie například pro media (tisk), na webové stránky, nebo pro tablo členů apod.
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4. Smlouva o výpůjčce
podle § 2193 až 2200 NOZ.
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje
se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Podstatným rysem výpůjčky je její
bezplatnost. Pokud by za vypůjčení věci bylo nutno platit, šlo by o její nájem nebo
pacht (živnostenské oprávnění č. 59. „Pronájem a půjčování věcí movitých“). Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele.
Půjčitel přenechá vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k užívání. Způsobí-li škodu vada věci, kterou vypůjčitel zatajil, nahradí půjčitel škodu vypůjčiteli z toho vzniklou.
Způsobí-li ale škodu vada, o které půjčitel nemohl vědět (např. skrytá vada věci), ani
sám ji nezavinil, půjčitel za škodu neodpovídá.
Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže,
nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu. Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci; to neplatí, užije-li vypůjčitel věc v rozporu se smlouvou.
Vypůjčitel je povinen hradit obvyklé náklady spojené s užíváním věci.
Poznámka:
přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po
čase vrátil věc stejného druhu uzavírá se smlouva o zápůjčce podle § 2390 až 2394
NOZ (dříve smlouva o půjčce). Příklad: zápůjčka pohonných hmot při výpůjčce šífu.
5. Smlouva o zápůjčce
podle § 2390 až 2394 NOZ.
Zápůjčka je tedy typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby
vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky (při nepeněžité zápůjčce stále věci
stejného druhu, ale v přiměřeně větším množství nebo lepší jakosti). Právně je zápůjčka jako typová smlouva upravena v § 2390-2394 občanského zákoníku.
Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli.
V případě zapůjčení peněz se půjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou
pak její příslušenství. Zapůjčitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.
Vyjímka:
Je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že se vydlužitel zpozdí s kteroukoli ze splátek uvedených v čl. I. této smlouvy o více než ……. dní. V takovém případě se stává celý dluh splatný
dnem následujícím po doručení výpovědi smlouvy vydlužiteli. Výpověď musí být zaslána vydlužiteli formou doporučeného dopisu na adresu, kterou uvedl vydržitel při sepsání této smlouvy, a to
výhradně prostřednictvím České pošty s.p. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude taková
výpověď smlouvy vydlužiteli doručena, tedy zejména odmítne-li vydlužitel výpověď převzít nebo
bude uložena doručovatelem k vyzvednutí, považuje se za doručenou dnem marného pokusu
o její doručení.
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6. Smlouva o pronájmu věcí movitých
podle § 219 až 2320 NOZ.
Podnikatelský pronájem věcí movitých je upraven v § 2316–2320 NOZ. Na
podnikatelský pronájem věcí movitých se přiměřeně použijí ustanovení o obecném
nájmu. Pronajímatel musí být v tomto případě podnikatelem, jehož podnikání spočívá v pronájmu movitých věcí. Nájemní smlouvou se takový pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci. Nájemce se ve
smlouvě zavazuje platit pronajímateli nájemné. Nehradí-li nájemce za užívání věci
nájemné, pak se nejedná o podnikatelský pronájem, ale jedná se o výpůjčku movitých věcí.
Při předání věci je pronajímatel povinen se přesvědčit, že je věc v dobrém
stavu. Pronajímatel je dále povinen předvést nájemci, že je věc funkční. Pronajímatel
rovněž seznámí nájemce s pravidly pro zacházení s věcí nebo mu pro to předá pokyny v písemné formě. Zejména seznámení s pravidly zacházení s věcí je v souvislosti se složitostí některých pronajímaných předmětů nutnou podmínkou, kterou je
pronajímatel povinen dodržet. Nesplnění této povinnosti ze strany pronajímatele se
může stát důvodem obrácení důkazního břemene v případě vzniku škody na pronajímané věci, popř. i odpovědnosti pronajímatele za škodu.
V případě, že má věc vadu, pro kterou ji nelze řádně užívat nebo pro kterou ji
lze užívat jen se značnými obtížemi, má nájemce právo, aby mu pronajímatel poskytl
jinou věc sloužící témuž účelu. Za dobu, kdy nájemce nemohl pronajatou věc řádně
užívat vůbec nebo ji mohl užívat jen se značnými obtížemi, má nájemce právo na
prominutí nájemného, anebo na slevu z nájemného (jednorázová) nebo snížení
nájemného (dlouhodobé). Své právo na prominutí, slevu či snížení nájemného musí
nájemce uplatnit u pronajímatele nejpozději do konce ujednané doby nájmu, jinak
toto právo zaniká.
V případě, že dojde k poškození, ztrátě nebo ke zničení pronajaté věci, je
nájemce povinen to bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. Nájemce platí
nájemné, dokud neoznámí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení věci. Nájemce je dále povinen platit nájemné také po dobu, kdy je v prodlení s vrácením věci.
Nájemce neodpovídá za opotřebení věci, ke kterému došlo v souvislosti s řádným
užíváním věci.
Nájemce má právo nájemní smlouvu kdykoli vypovědět. Výpovědní doba
činí deset dní. Specifikem tohoto typu nájemní smlouvy je také skutečnost, že se na
ni nepoužije ustanovení o obnovení nájemní smlouvy po uplynutí doby nájmu, pokud
pronajímatel nepožádal nájemce o vrácení věci.
Shrnutí:
• Nájemní smlouvou se pronajímatel, který je podnikatelem a jehož podnikání spočívá
v pronajímání věcí, zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu k užívání movité věci
a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
• Pronajímatel je povinen seznámit nájemce s pravidly pro zacházení s věcí nebo mu předat pokyny v písemné formě.
• Za dobu, kdy nájemce nemohl pronajatou věc řádně užívat vůbec nebo ji mohl užívat jen
se značnými obtížemi, má nájemce právo na prominutí nájemného / slevu z nájemného /
snížení nájemného.
• V případě, že dojde k poškození, ztrátě nebo ke zničení pronajaté věci, je nájemce povinen to bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli.
• Nájemce má právo nájemní smlouvu kdykoli vypovědět. Výpovědní doba činí 10 dní.
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Příklad
Smlouva o výpůjčce
uzavřená dnešního dne dle §2193 a n. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
mezi
Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z.s.
120 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 412/30
IČ 701 06 495
Zastoupená Ing. Jaroslavem Camplíkem, prezidentem svazu
(dále jen půjčitel)
a spolkem
Zbraslavan z.s.
Zbraslav, Vltavská 88/II
IČ 275 76 612
zastoupená Ing. Karlem Máchou, předsedou spolku
(dále jen vypůjčitel)
1. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli následující nezuživatelnou věc:
repliku vltavského šífu typu „šenák“, s názvem „VLTAVAN 2018“, na které vydala prozatímní osvědčení Státní plavení správa Praha dne 6. 5. 2019, s motorem typu
Mercury Marine, modelové číslo 1F10452KL, sériové číslo OR 742426.F9.9ELPC.
Vybavení šífu je popsáno v „Technickém popisu repliky“ uvedeném v příloze
s potvrzením o převzetí věci a zavazuje se mu umožnit bezplatné dočasné užívání.
1. Vypůjčitel se zavazuje vypůjčenou věc použít pouze k účelu svého spolku, jehož
posláním je … (ze stanov).
2. Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě.
3. Vypůjčitel je povinen vypůjčenou věc půjčiteli vrátit bez poškození do 18.08.2020.
4. Vypůjčitel potvrzuje, že vypůjčenou věc při uzavření této smlouvy osobně převzal
v přístavu lodí ve Zbraslavi 23. 05. 2020 a byl půjčitelem poučen o tom, jak ji
správně používat.
5. Vypůjčitel rovněž potvrzuje, že věc je ve stavu způsobilém k použití ke smluvenému účelu a ve stejném stavu ji požaduje vrátit zpět.
6. Vypůjčitel uhradí obvyklé náklady, spojené s užíváním věci ze svého.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom.
8. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Příloha: „Technický popis repliky“ 3 listy
V _________ dne __________2020
Razítka a podpisy statutárních zástupců:
Půjčitel Ing. Jaroslav Camplík
Vypůjčitel Ing. Karel Mácha
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Vzor
Smlouva o zápůjčce
Pan/paní/firma ……………….
Bytem/sídlem ………………..
Datum narození nebo IČ………………………....
dále jen „zapůjčitel“ na straně jedné
a
Pan/paní/firma ..……………….
Bytem/sídlem …....…………….
Datum narození nebo IČ………………………....
dále jen „vydlužitel“ na straně druhé
uzavřeli v souladu s ustanovením § 2390 a n. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Smlouvu o zápůjčce
I.
Předmět smlouvy
Zapůjčitel na základě této smlouvy zapůjčuje vydlužiteli částku ve výši ………….,- Kč
(slovy: …………… korun českých). Tato částka ve výši .....…….,- Kč byla zapůjčitelem vydlužiteli předána při podpisu této smlouvy / bude předána nejpozději do ….....
O předání a převzetí částky bude sepsáno smluvními stranami písemné potvrzení.
Vydlužitel se zavazuje platit zapůjčiteli ode dne poskytnutí půjčky do dne jejího vrácení úroky z dlužné částky ve výši …….. p.a. (ročně).
Vydlužitel se zavazuje poskytnutou zápůjčku spolu s úroky vrátit zapůjčiteli nejpozději
do …………….......…, a to v pravidelných měsíčních splátkách po ………......,- Kč,
splatných vždy k …….. dni příslušného měsíce, počínaje dnem ……....... Úroky z
dlužné částky jsou splatné se závazkem vrátit zapůjčenou částku.
Zápůjčka a její jednotlivé splátky je splatná připsáním na účet zapůjčitele č.ú.
……………….................................., pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
II.
Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky nebo jednotlivé splátky se vydlužitel zavazuje platit zapůjčiteli, od prvního dne prodlení vedle úroku sjednaných dle čl. I.
této smlouvy i úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky nebo dlužné
splátky. V případě porušení smluvních povinností plynoucích z této smlouvy se vydlužitel zavazuje zaplatit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové dlužné
částky.
III.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.
Datum a podpisy

© JUDr. Josef J. Veselý

hclpraha@volny.cz

56 x

3. seminář funkcionářů spolků Vltavan
Štěchovice, 4. dubna 2020
Skripta č. 14/2020

http://www.hclpraha.cz/edice.php

7. Dohoda o provedení práce
(Stručný návod pro 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.
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Možný vzor

Dohoda o provedení práce
Spolek ZBRASLAVAN IČ 275 76 612
se sídlem ve Zbraslavi, Vltavská 88/II.
Jednající: Karel Mácha předseda spolku,
(dále jen "Zaměstnavatel")
a
zaměstnanec: Jan Zelený,
bytem: Nad Višňovkou 17/77,
datum narození 1. ledna 1999
(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 úpravě sbírek v museu, 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: klubovna s museem.
Tato dohoda se sjednává na dobu určitou/neurčitou, a to od 1.5.2020 do 31.12.2020.
III.
Za sjednanou a řádně vykonanou práci se zaměstnavatel zavazuje poskytnout zaměstnanci odměnu ve výši 100,00 Kč/hod. Dnem splatnosti této pravidelné odměny je 15. den
měsíce, jenž následuje po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok na výše stanovenou odměnu. Odměna bude vyplácena na číslo účtu zaměstnance: 11223344/300 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.
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8. Pele mele k terminologii.
8.1. Dobré mravy
Dobré mravy jsou ustáleným pojmem soukromého práva, který na několika klíčových
místech používá občanský zákoník.
Ústavní soud je vymezuje jako „souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad s morálním akcentem, zajišťovaný právními normami a podléhající vývoji
v kontextu společenských poměrů. Působí na právní vztahy s jistou proměnlivostí
danou místem a časem“
V souladu s tímto vymezením jsou v soukromoprávní doktríně dobré mravy obvykle
chápány jako mimoprávní pravidla chování uznávaná v mezilidských vztazích, která
mají právní význam, pokud na ně zákon odkazuje.
„Pro dobré mravy je typické, že jde o mimoprávní normativní pravidla ve společnosti
existující a společností dodržovaná, jejichž existenci má rozhodující orgán – typicky
soud – zjistit a vyhodnotit, zda jde či nejde o mrav dobrý, a to se zřetelem ke kritériu
morálních zásad demokratické společnosti. Není tedy úkolem a v pravomoci soudu
tvořit s odkazem na dobré mravy nová pravidla, ale posoudit existující mrav a zhodnotit jej, nakolik spadá do kategorie dobrých mravů.“
Čtyři nejdůležitější odkazy na dobré mravy v občanském zákoníku jsou:
a) v § 1 odst. 2, kde se zakazuje ujednat si práva a povinnosti odchylně od zákona,
pokud by takové ujednání mj. právě dobrým mravům odporovalo,
b) v § 2 odst. 3, podle kterého musí být výklad a použití právního předpisu v souladu
s dobrými mravy,
c) obecná ustanovení o právních jednáních, zejména § 545, § 547 a § 580, podle
nichž právní jednání svým obsahem a účelem musí být v souladu s dobrými mravy,
a pokud se dobrým mravům příčí, má to za následek jeho neplatnost,
a d) konečně § 2909, podle něhož úmyslné porušení dobrých mravů zakládá odpovědnost k náhradě škody; ovšem pokud ten, kdo dobré mravy porušil, vykonával své
právo, odpovídá za škodu, jen pokud sledoval jako hlavní účel poškození jiného.
8.2. Péče řádného hospodáře.
Kdo přijme funkci člena voleného orgánu je povinen ji vykonávat s péčí řádného hospodáře. Tato „péče“ není definována v judikatuře a pochází z římského práva. Zjednodušeně lze říci, že kdo jedná s péčí řádného hospodáře, jedná pečlivě s potřebnou
odborností či znalostí, ale ne univerzálně, v dobré víře, loajálně tzn. v obhajitelném
zájmu osoby, za níž jedná.
8.3. Odpovědnost právnické osoby (spolku) za škodu způsobenou členem orgánu.
Právnická osoba odpovídá za škodu způsobenou členem jejího orgánu při výkonu
jeho funkce třetí osobě – tato škoda se považuje za způsobenou právnickou osobou.
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9. Archivnictví a spisová služba spolku – úvod do problému.
Každý spolek má jako právnická osoba určité povinnosti ze zákona o archivnictví a spisové službě. Možná, že o tom ani nevíte, a proto jsem zařadil alespoň pár
slov jako úvod do zákona číslo 499/200 Sb. Vím, že administrativu považují zejména
malé spolky za jakousi zbytečnost či zlo, ale v současné době se mu nevyhnou. Nejde jen o příjem či pořizování dokumentů a jejich vyřizování s úřady i jednotlivými
osobami, ale i o třídění a uchovávání (archivaci) dokladů.
Nejprve názvosloví: spisovou službu spolku, tzn. správu dokumentů (jejich
příjem, evidence, rozdělování, oběh, odesílání, ukládání a vyřazování), vykonává
většinou jednatel (jednatelka) spolku, který plní funkci spisovny i podatelny.
V případě, že ve výboru není jednatel určen (je to jen ve svazu Čechy) je nutno touto
činností a odpovědností pověřit někoho z členů výboru. Není možné, aby byl jednatelem někdo mimo výbor.
Spolek by měl vést alespoň jednoduchý spisový deník (podací deník) do
kterého se zapisují všechny dokumenty, které spolek obdržel (poštou či elektronicky)
vyjma reklamních nabídek, pozvánek apod. Také tam má být zaevidován každý dokument, který spolek vytvořil. Dokument by měl být v deníku očíslován a odpověď
k němu také. Výjimkou jsou účetní doklady (faktury, daňová přiznání, peněžní deník
atp.) na které se vztahuje zákon o účetnictví číslo 563/1991 Sb.
Přijatý dokument se označí (podacím razítkem nebo ručně) zpravidla
v pravém horním rohu a dopíše do něj datum, číslo jednací, počet listů a příloh. Lhůta pro odpověď začíná běžet dnem potvrzení doporučeného dopisu. Člen spolku
když věc vyřídí, připraví řešení (odpověď apod.) k podpisu předsedovi spolku a dá
jednateli k odeslání. Odesílané dokumenty na hlavičkovém papíře podepisuje statutární orgán a ten kdo je připravil je uveden jmenovitě v řádku „Vyřizuje …“
s kontaktem. Podpisové právo pro dokumenty spolku má statutární zástupce uvedený v soudním rejstříku. Razítka se přidělují členům výboru jmenovitě s číslem, aby
bylo zřejmé, kdo je použil. Seznam otisků je uložen u předsedy spolku.
O způsobu odeslání dokumentu rozhodne zpracovatel s předsedou. Může to
být prostřednictvím České pošty s.p., případně elektronicky. Důležité dokumenty se
odesílají „doporučeně“, případně „doporučeně s dodejkou“, která se po vrácení připojuje ke kopii odeslaného dokumentu. Elektronickou poštou se mají důležité dokumenty posílat v příloze tak, aby nemohly být upraveny příjemcem (oskenované či
v PDF apod.). Netýká se to přímé odpovědi e-mailem. Všechny vyřízené spisy a jiné
dokumenty jsou po dobu trvání skartační lhůty přehledně uloženy na místě vyhrazeném k uložení dokumentů. Vyřazování dokumentů je závěrečným procesem spisové
služby. Jeho smyslem je výběr dokumentů s trvalou hodnotou, které budou nadále
ukládány jako archiválie, a vyřazení dokumentů bez trvalé hodnoty, které budou po
ztrátě platnosti skartační komisí zničeny. Skartační řízení je postup, při kterém se
vyřazují dokumenty nadále nepotřebné pro činnost. Existuje tabulka lhůt skartací.
Zároveň podtrhuji význam sbírky listin rejstříkového soudu, kde jsou důležité
dokumenty (stanovy, výroční zprávy, účetní závěrky apod.) trvale uloženy. Jak se do
sbírky listin vkládají, jsme probírali v minulém semináři.
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10. Poznámky k historii spolku:
bratr Ing. Jaroslav Camplík k 20. výročí založení Vltavanu Čechy a jeho činnosti,
bratr Jan Pöschl ke stavbě voru a spolupráci se studenty – dobrovolníky,
bratr Václav Hodr k ukázce voru a šífu veřejnosti na náplavce v Praze.

Sen se stal skutečností - šenák na Vltavě
citace z webu VOŠ ve Volyni
Je to už delší čas, kdy se na našich stránkách objevil rozhovor s Jakubem
Schusterem *), tehdy studentem VOŠ, dnes již absolventem, o jeho absolventské
práci, kterou byl projekt repliky vltavského šífu „šenáku". Jednalo se o zakázku spolku Vltavan Čechy.
Dnes se k tomuto tématu vracíme proto, že smělá myšlenka a Jakubovo odhodlání našly naplnění. Šíf Vltavan nejenže spatřil světlo světa, ale prokázal svou
funkčnost a použitelnost přímo v místech, kde se před sto lety „proháněli" jeho předci, na Vltavě. Připlul ze smíchovského přístavu k pontonu u Výtoně. Stalo se tak
u příležitosti zahájení výstavy Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety. Sláva to
byla veliká, šíf byl požehnán 20.9.2018 samým kardinálem Dominikem Dukou,
pokřtěn a nyní slouží svému účelu, vyhlídkovým jízdám na Vltavě. Od příští sezóny
se pak na něm budete moci svézt po Vltavě v okolí Týna nad Vltavou. Přejeme našim
studentům další zajímavé a výjimečné projekty.
*) Student Jakub Schuster tehdy napsal mimo jiné:
Potřebné podklady nám poskytl spolek Vltavan a byly jimi především kopie
výkresů loděnice Jan Šílený a synové (jeden ze synů Václav je absolvent Volyňské
zemské školy z roku 1933). Pro mne jako laika, který žádnou loď nikdy nestavěl,
a pro náš projekt však nedostatečné. Pomocí pravítka, měřítka a pár linek navíc jsem
si pomohl, abych zachytil původní tvar a rozměry šífu a přenesl jej z papíru do PC.
Hrubý projekt jsem zástupcům Vltavanu představil při jejich návštěvě naší školy. Líbil se a mně bylo ctí setkat se s lidmi, kteří se rozhodli pokusit se zachovat alespoň střípky ze starého řemesla, které může být zapomenuto. Jen díky nim, vedení
naší školy a jedné z pražských škol (tj. Praha 9 SOŠ Jarov), jež šíf vyrobí, tomu tak
nebude. Držte nám prosím palce. Děkuji všem, že zde mohu být a být vaší součástí.
Výpis z Výroční zprávy spolku Vltavan Štěchovice:
17.–27. září 2018 probíhala na Rašínově nábřeží za železničním mostem akce „100
let vodní dopravy na řece Vltavě“. V rámci akce bratři z Purkarce předváděli stavbu
třítabulového voru o velikosti tabule 5 × 4 m. Ukotvený šíf, který zrealizovaly Vltavanské spolky, byl přístupný veřejnosti k prohlídce a denně byli přítomni krojovaní Vltavané ze všech spolků, aby podávali informace návštěvníkům. Na náplavce byla instalována výstava historických fotografií a dokumentů. 20. září 2018 v 15 hod. požehnal
šífu Vltavan kardinál Dominik Duka a vysvětil sošku sv. Vojtěcha, patrona plavců
a lodníků, umístěnou na přídi šífu. 24. září jsme se na náplavce sešli znovu, abychom byli přítomni slavnostnímu pokřtění šífu šampaňským. O něco později mezi nás
zavítal ministr dopravy p. Dan Ťok. Při obou slavnostních událostech byli přítomni
Vltavané ze všech spolků s prapory, z našeho spolku vždy 15 krojovaných členů.
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Informace k návrhu který má být upraven
11. Zápis skutečného majitele do evidence
Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku
a svěřenských správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů
(dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele. Lhůta pro splnění této povinnosti pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku uplynula 1. ledna
2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména
spolky, nadace, ústavy a společenství vlastníků jednotek) a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů musí svého skutečného majitele zapsat do
1. ledna 2021. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku po 1. 1. 2019 mají
povinnost svého skutečného majitele zapsat bez zbytečného odkladu po své registraci. Pro úplnost lze uvést, že povinnost zapsat skutečného majitele nedopadá na
odštěpné závody zapsané v obchodním rejstříku, jelikož nejde o právnické osoby.
Zákon č. 304/2013 Sb. ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu
skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce. Právnické osobě tak v případě
nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s
likvidací. Nepřímé negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou
nicméně plynout z jiných právních předpisů [srov. např. § 15 zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, § 122 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, § 177 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů].
Zápis skutečného majitele provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Není-li
zvolena možnost zápisu skutečného majitele prostřednictvím žádosti u notáře, je třeba využít formulář pro návrh na zápis. Tento formulář, který je možné vyplnit pouze
elektronicky, je na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Za stav zápisu je v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba nebo svěřenský správce svěřenského fondu. Rejstříkový soud ani notář nezkoumají věcnou
správnost k zápisu navrhovaných údajů ani míru, v jaké byly tyto údaje doloženy.
Soud také nevyzývá k opravě či doplnění navrhovaných údajů.
Předmětem evidenční činnosti soudu a notáře je pouze formální kontrola návrhu na
zápis (respektive žádosti v případě notáře). Je tedy kontrolováno, zda navrhované
údaje jsou formálně doloženy, popř. zda plynou z údajů zapsaných ve veřejném rejstříku. V rámci zápisu skutečného majitele soud nebo notář provádí ztotožnění zapisované osoby.
Pro úplnost lze uvést, že do 1. ledna 2019 zápis nebo změna zápisu skutečného majitele nepodléhali v případě právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku
před 1. lednem 2018 soudnímu poplatku. Od poplatku jsou i po 1. lednu 2019
osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (spolky,
společenství vlastníků jednotek, atp.), svěřenské fondy a zápisy údajů podle
§ 118f písm. d) zákona č. 304/2013 Sb. V situacích, kdy není stanoveno osvobození
od poplatku, činí poplatek za zápis skutečného majitele 1000 Kč.
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2. Seminář 2018: Novely zákonů a změny právních norem
1. Veřejné rejstříky právnických osob ve smyslu zákona č.304/2013 Sb. 26
Metodika změn zápisů v rejstřících spolků.
2. Zákon o evidenci tržeb číslo 112/2016 Sb. (EET) 33
Metodický pokyn Generálního finančního ředitelství verze 2.
3. Zákon číslo 186/2016 Sb. o hazardních hrách 37
Tombola podle §61 nového zákona.
4. Různé informace 38
Informace o Mezinárodní asociaci vorařských spolků (bratr Ing. Jaroslav Camplík).
Informace o GDPR, o úpravě stanov, osnově žádosti o finanční příspěvek, dar aj.
Příloha 1
Příloha 2a.
Příloha 2b.
Příloha 2c.
Příloha 2d.
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
Příloha 7
Příloha 8

Inteligentní formulář – vzor 28.
Příklad usnesení o změně zápisu 29.
Čestné prohlášení – příklad 30.
Výpis ze zákonů, citovaných v čestném prohlášení 31.
Souhlas s vymazáním osoby – příklad 32.
Žádost o vydání rozhodnutí (EET) – příklad 36.
Tiskopisy pro jednoduché účetnictví pro sbírku listin 40,41.
Žádost o finanční příspěvek – osnova 44.
Možný vzor průvodního dopisu Městskému soudu 45.
Obsah minulého semináře 2016 48.
Mezinárodní asociace vorařských spolků (seznam) obal.
1. Seminář 2016: Organizační minimum

1. Stanovy 2
2. Rejstřík soudu a sbírka listin 3
3. Vnitřní předpisy spolku 3
4. Výroční zpráva (je oknem do života spolku) 4
5. Usnesení z valné hromady 5
6. Sponzorování a darování 9
7. Různé: Heraldika: vlajky, trikolory, prapory, znaky, symboly, nadpisy, loga
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
Příloha 7

Vnitřní předpis – osnova – příklad 13.
Usnesení valné hromady – skutečný příklad 14-15.
Kontrolní komise – vzor do vnitřního předpisu 16.
Kontrolní komise – vzor do výroční zprávy 17.
Smlouva darovací – vzor 18.
Smlouva sponzorská (žádost-návrh-vyhodnocení) – skutečný příklad 19-21.
Povinnosti spolků sdělovat ekonomické informace – poučení 23.
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13. TEST k historii
Správná
odpověď 1

1. Vrátný ve slangu plavců může být
t) plavec otevírající vrata propustí
u) druhý plavec u pravého vesla
v) kapitán voru u levého vesla

Správná
odpověď 2

2. Pacholek ve slangu plavců je
j) pomocník pro přípravu stravy na voru
k) zadák u vesla zvaného „opačina“
l) pomocník vrátného vpředu u pravého vesla

Správná
odpověď 3

3. Spolky Vltavana byly založeny v pořadí
s) 1879 Praha, 1897 Purkarec, 1902 Štěchovice, 1914 Davle, 1989 Čechy.
t) 1871 Praha, 1897 Davle, 1898 Štěchovice, 1902 Purkarec, 2000 Čechy.
u) 1890 Praha, 1891 Purkarec a Davle, 1898 Štěchovice, 1989 Čechy.

Správná
odpověď 4

4. Nejstarší prapor Vltavana
a) byl vysvěcen roku 1872 a pojmenován „Ježíš“
b) byl vysvěcen roku 1900 a pojmenován „Svatý Jan“
c) byl vysvěcen roku 1914 a pojmenován „Republika“

Správná
odpověď 5

5. Šerpu by měli předsedové vltavanských spolků nosit
u) na levém rameni; šerpa má barvy v pořadí bílá – modrá – červená
v) na pravém rameni; šerpa má barvy v pořadí bílá – červená – modrá
x) na libovolném rameni; šerpa má barvy červená – bílá

Správná
odpověď 6

6. Kolik řádných členů mají spolky Vltavana dohromady (zaokrouhleně)
a) 260 až 300
e) 660 až 760
i) 500 až 660

Správná
odpověď 7

7. Tam, kde koupají a kartáči drhnou krásné české ženy, se nikdy nemohly třít
tyto druhy ryb
m) mník jednovousý
n) úhoř říční
o) okoun říční

Tajenka

1

2

3

4

5

6

7

„České ženy jsou nadmíru pěkné
a mravy přítulné, protože se často
ve Vltavě koupají a kartáči drhnou.“
Napsal Torinni, vyslanec italské obce
Mantui z Lombardie roku 1531.
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Posláním spolku HANDICAP LYCEUM Praha
je poskytovat vzdělávací, poradenský,
organizační a zprostředkovatelský servis
osobám s handicapem, asistentům
a neziskovým organizacím.
Autorem skript je JUDr. Josef J. Veselý, předseda jeho správní rady, který působí
v neziskových organizacích od roku 1984,
v humanitárních
organizacích
osob
s handicapem pak od roku 1992. Je spoluzakladatelem a také předsedou správní
rady Domova Ráček o.p.s. Bylo mu uděleno čestné členství ve Spolku „Vltavan“
v Praze a ve Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR.
Pracoval mimo jiné na pozici finančního manažera Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, ředitele Nadačního fondu „Rodiče dětem“, právníka veřejného
opatrovnictví a sociálního pracovníka Ústavu sociálních služeb v Praze; pracoval
také v právním útvaru akciové dopravní a obchodní společnosti. Je nyní absolventem
studia na Universitě třetího věku právnické fakulty UK.
Podílel se na zakládání, transformaci a likvidaci spolků, nadací a nadačních
fondů i obecně prospěšných společností, na zpracování standardů kvality sociálních
služeb, stanov, výročních zpráv, metodik a podobných dokumentů. Řešil problémy
veřejného opatrovnictví a problémy odebírání či navracení způsobilosti osob
k právním úkonům. Pořádal přednášky a kurzy pro pracovníky v sociálních službách
i dobrovolníky z jiných neziskových organizací. Vedle článků publikovaných
v různých časopisech, vydal devět oborových sborníků k sociální práci a jeden
k padesátileté historii Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (2019) a více jak
desítku skript pro účastníky seminářů. Po přijetí nového občanského zákoníku,
zákona číslo 89/2012 Sb., řešil registrace spolků (změnou z občanských sdružení)
a je autorem jejich nových stanov, mimo jiné také stanov spolků Vltavana.
Za přínosnou součinnost byl oceněn zlatými odznaky spolků Vltavana v Praze,
v Davli, ve Štěchovicích a svazem Čechy.

Seminář 4. dubna 2020 se koná již potřetí (znovu bez poplatku účastníků) a navazuje
na podobné v roce 2016 a 2018. Tímto, již posledním, seminářem byl dokončen
cyklus základního vzdělávání funkcionářů spolků Vltavan.
Klubovnu a občerstvení opět bezplatně zajistil „Spolek Vltavan pro Štěchovice na
Vltavě a okolí“, autor semináře se vzdal honoráře; organizaci a tisk skript zajistil
„Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z.s“. v souladu se svým posláním
„sjednocovat organizační záležitostí vltavanských spolků a řešit vzájemnou
výměnu zkušeností ze spolkového života“.

150 let od založení Spolku
„Vltavan“ v Praze

Skripta číslo 14/2020 byla zpracována pro účastníky semináře vltavanských spolků
konaného 4. dubna 2020. Byla vytištěna v počtu 50 výtisků a jsou neprodejná. Texty
neprošly jazykovou úpravou. Jména osob a sídla organizací ve vzorech jsou pozměněná.
Skripta navazují na předcházející číslo10/2018 a jsou na webu HANDICAP LYCEA Praha.
Právní normy jsou se stavem k 31. prosinci 2019.
Vytiskla Blesková tiskárna s.r.o. 2020

