
PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Stanovy spolku 

Stanovy spolku 

SK ATLET-SPORT z.s. 

 

 

Čl. I 

Název a sídlo 

1. Názvem spolku je SK ATLET-SPORT z.s. 

2. Sídlem spolku je město Zlín.  

Čl. II 

Účel spolku 

SK ATLET-SPORT z.s. je spolkem zaměřujícím se na atletickou přípravu svých členů. 

Spolek působící v oblasti sportu je založený za účelem podporovat a propagovat 

sportování, pohyb a aktivní životní styl svým členů i širší veřejnosti. Organizace se 

zaměřuje na rozvoj nejen tělesných, ale i mravních, sociálních či psychických aspektů 

osobnosti u dětí a mládeže v České republice, a to nejen členů spolku SK ATLET-

SPORT z.s., prostřednictvím primárně sportovních a pohybových aktivit. 

  



Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Hlavní činností spolku je naplňování společného zájmu jeho členů, tedy účelu 

popsaného  

v čl. II. Poslání spolku je naplňováno především těmito formami činností: 

1. Vytváření podmínek pro sportovní a pohybové aktivity členů spolku 

2. Organizování a pořádání sportovních a pohybových aktivit pro členy spolku 

3. Organizování a účast na sportovních soutěžích  

4. Prostřednictvím sportovní a pohybových aktivit přispívat k: 

a. Výchově talentované mládeže 

b. Výchově státních reprezentantů 

c. Propagaci sportu 

5. Pomocí sportovních, pohybových či jiných aktivit rozvíjet mravní, 

psychologické, sociální a další osobnostní aspekty u dětí a mládeže 

6. Vzdělávání a výchova dětí a mládeže nejen v oblasti sportu, ale i v oblastech 

navazujících, jakými jsou kupříkladu zdravý životní styl, společenské chování 

7. Spolupráce za účelem k naplňování cílu a poslání spolku SK ATLET-SPORT 

z.s., a to například se subjekty, kteří jsou: 

a. Sportovně, pohybově či tělovýchovně orientované organizace 

b. Školskými zařízeními či jinými vzdělávacími institucemi 

c. Územně samosprávními celky  

d. Trenéry, studenty či učiteli zabývající se vzděláváním dětí a mládeže 

nejen v oblasti sportu a tělovýchovy 

e. Dalšími fyzickými či právnickými osobami 

8. Provádět či organizovat hospodářskou činnost k zabezpečování své hlavní 

činnosti 

9. Vyhledávat a navazovat spolupráci se sponzory či jinými subjekty za účelem 

finanční či materiální výpomoci. Jako protislužbu nabízet reklamní či 

propagační činnost 

10. Hospodaření s majetkem spolku. 

  



Čl. IV 

Členství ve spolku 

Členem spolku SK ATLET-SPORT z.s. se může stát každý občan ČR nebo cizí státní 

příslušník s právem pobyt na území ČR a také právnická osoba se sídlem na území ČR. 

Fyzická či právnická osoba, která se chce stát členem spolku, musí souhlasit s účelem  

a s posláním spolku charakterizovanými v čl. II. a čl. III. 

Žádost o členství se provádí webovým formulářem dostupným na internetových 

stránkách spolku. V případě, že žadatel nedosahuje požadovaného věku 18 let, musí být 

registrován tištěnou formou webové přihlášky podepsanou zákonným zástupcem. 

Členem se na základě souhlasu obou stran může stát také osoba, jež se zúčastní akce 

pořádané spolkem SK ATLET-SPORT z.s. 

Spolek rozlišuje tři druhy členství, na něž se pojí rozdílně hlasovací právo: 

1. Zakladatelské - tomuto členství náleží 3 volební hlasy. Mohou jej nabýt 

pouze původní zakladatele spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

2. Dospělé - pro členy starší 18 let a právnické osoby v zastoupení fyzickou 

osobou starší 18 let. Tomuto členství náleží 1 volební hlas 

3. Dětské a mladistvé - pro členy, jež nedovršili 18 let. Tomuto členství 

nenáleží volební hlas. 

Spolek vede Evidenční seznam členů v elektronické podobě s údaji uvedenými v 

přihlášce, který nebude zpřístupněn, jak dovoluje § 236 zákona občanský zákoník. 

Čl. V 

Práva a povinnosti členů spolku 

Každý člen spolku má za předpokladu, že uhradí členský příspěvek tato práva: 

1. Účastnit se valné hromady spolku po dovršení 18 let 

2. Hlasovat na valné hromadě, avšak pouze nabývá-li zakladatelské či dospělé 

členství 

3. Účastnit se veškerých akcí pořádaných spolkem  

4. Být informován o činnosti spolku 



5. Být volen do orgánů spolku po dovršení 21 let 

6. Projevovat v rámci spolku názory, návrhy, připomínky, stížnosti, požadavky či 

petice 

7. Odvolávat se proti rozhodnutí orgánů spolku směřujících proti jeho osobě. 

Každému členovi spolku také náleží tyto povinnosti: 

1. Dodržovat stanovy a dokumenty vydané spolkem SK ATLET-SPORT z.s. 

2. Řídit se rozhodnutími orgánů spolku 

3. Chránit zájmy a majetek organizace  

4. Hradit řádně členské příspěvky. Výši a splatnost členského příspěvku stanovuje 

statutární orgán 

5. Podílet se na činnostech spolku. 

Čl. VI 

Zánik členství 

Členství ve spolku zaniká: 

1. Vystoupením člena ze SK ATLET-SPORT z.s. na základě písemného 

oznámení,  

a to ke dni, kdy bylo oznámení doručeno spolku. V případě vystoupení člena 

mladšího 18 let se žádá prostřednictvím zákonného zástupce. 

2. Vyloučení člena ze SK ATLET-SPORT z.s. na základě rozhodnutí statutárního 

orgánu. Vyloučený může být člen, jenž závažně poruší stanovy spolky či jiné 

dokumenty spolkem vydané, nebo v případě porušení zákona. Návrh 

k vyloučení podává valná hromada, na podnět kteréhokoli člena, a to členovi, 

který ani po výzvě nezjednal nápravu. Rozhodnutí o vyloučení musí být 

v písemné podobě doručené vyloučenému členovi. Proti rozhodnutí se člen 

může do 15 dní ode dne doručení odvolat a zažádat o přezkoumání vyloučení u 

kontrolní komise. 

3. Neuhrazením stanoveného členského příspěvku na daný kalendářní rok, ani přes 

výzvu k zaplacení, a to v prodlení delším, než tři měsíce ode dne určeného 

k úhradě.  

4. Úmrtím člena, respektive zánikem právnické osoby 

5. Zánikem povolení k pobytu na území ČR u cizinců.  



Čl. VII 

Organizační struktura spolku 

Orgány spolku SK ATLET-SPORT z.s. jsou: 

1. Valná hromada  

2. Předseda 

3. Místopředseda 

4. Kontrolní komise 

5. Odborná oddělení. 

Čl. VIII 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je svolávána minimálně 

jedenkrát do roka nebo dle potřeby. Zasedání valné hromady se může zúčastnit každý ze 

členů spolku. Valnou hromadu svolává statutární orgán a to pozvánkou odeslanou 

nejméně 30 dní před jejím konáním v elektronické formě (na email uvedený v přihlášce) 

každému členovi spolku. Pozvánka musí obsahovat údaje o místě konání, programu a 

termínu.  

Mimořádně mohou podnět ke svolání valné hromady podat členové disponující alespoň 

třetinou volebních hlasů. 

Rozhodnutí valné hromady se přijímá nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných členů. 

K usnesení valné hromady je nutná účast řádných členů spolku, s volebním právem, 

tvořících alespoň nadpoloviční většinu hlasů. Není-li více než půl hodiny po jejím 

zahájení  

na valné hromadě počet členů potřebných k usnášení, je se valná hromada schopná 

usnášet v počtu přítomných členů. 

Do kompetencí valné hromady spadají tyto činnosti: 

 Schvalování stanov a rozhodování o jejich změnách 

 Volba či odvolání statutárního orgánu 

 Volba či odvolání místopředsedy 



 Volba či odvolání členů kontrolní komise 

 Plánování a stanovení cílů pro následující období, tzn. do další valné hromady 

 Schvalovat finanční plánování a rozpočet na následující období 

 Schvalovat roční účetní uzávěrku  

 Schvalovat výsledky hospodaření 

 Rozhodování o vstupu spolku do jiné právnické osoby 

 Rozhodování o fůzi či rozdělení spolku 

 Rozhodování o vzniku, zániku, fůzi či rozdělení pobočných spolků 

 Rozhodnutí o zániku spolku. 

Čl. IX 

Předseda  

Individuální statutárním orgánem spolku je předseda. Je volen valnou hromadou na 

čtyřleté funkční období. Předseda může být ve funkčním období z pozice odvolán 

valnou hromadou, nebo se může svého postu vzdát písemným prohlášením.  

Předseda řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami. 

Předseda zastupuje spolek navenek a to ve všech záležitostech. Mimo to je činností 

předsedy: 

1. Svolávat valnou hromadu a to nejméně jedenkrát do roka 

2. Naplňování cílu stanovených valnou hromadou 

3. Zabezpečování úkolů vyplývajících z hlavní činnosti SK ATLET-SPORT z.s. 

4. Vedení valné hromady a vyhotovení, nebo zajištění vyhotovení zápisu ze 

zasedání valné hromady 

5. Rozhodování přijetí nových členů či jejich vyloučení 

6. Stanovení výše a splatnosti členského příspěvku 

7. Archivace zápisů zasedání valné hromady 

8. Vedení seznamu členů SK ATLET-SPORT z.s. 

9. Rozhodování o fungování spolku 

10. Předkládat valné hromadě ke schválení 

a. Finanční plánování a rozpočet na následující období 

b. Roční účetní uzávěrku  



c. Výsledky hospodaření 

11. Nakládání s movitým i nemovitým majetkem spolku  

12. Volba či odvolaní vedoucí osoby provozního, finančního a sportovního 

oddělení, 

13. Uzavíraní či ukončování pracovního poměru se zaměstnancem. 

Čl. X 

Místopředseda 

Místopředseda je individuálním orgánem voleným valnou hromadou na čtyřleté funkční 

období. Místopředseda může být ve funkčním období z pozice odvolán valnou 

hromadou, nebo se může svého postu vzdát písemným prohlášením. 

Činností místopředsedy je zastoupení statutárního orgánu v době jeho fyzické 

nepřítomnosti na základě písemného souhlasu podepsaného statutárním orgánem. 

Místopředseda takto nabývá veškeré kompetence náležící předsedovi. Místopředseda 

také řídí, usměrňuje a zodpovídá za činnost jednotlivých oddělení. 

Čl. XI 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise je orgánem, jenž nezasahuje do činnosti výkonných orgánů. Činnost 

kontrolní komise je vykonávána třemi osobami volenými na čtyři roky valnou 

hromadou. Členové mohou být ve funkčním období z pozice odvoláni valnou 

hromadou, nebo se mohou svého postu vzdát písemným prohlášením. 

Činností kontrolní komise je dohled nad řádným vedením záležitostí a vykonáváním 

činností spolku podle stanov a dalších právních předpisů. V případě nedostatků, 

pochybení nebo provinění se proti těmto dokumentům je na ně kontrolní komisí 

statutární orgán upozorněn. 

Rozhodování o záležitostech spadajících do kompetence kontrolní komise je prováděno 

hlasováním členů komise. K přijetí či zamítnutí rozhodnutí je nutná nadpoloviční 

většina hlasů. 

V souhrnu je funkcí kontrolní komise vykonávat tyto činnosti: 



 Kontrola dodržování právních předpisů a stanov spolku 

 Kontrola činnosti statutárního orgánu, potažmo místopředsedy 

 Kontrola hospodaření, respektive kontrola financí, včetně účtu, a majetku  

 Kontrola účetní uzávěrky a rozpočtu 

 Kontrola evidence členů 

 Kontrola hrazení členských příspěvků 

 Kontrola využití obdržených materiálních či finančních prostředků ve formě 

dotací (neúčelových a především účelových) a státních příspěvků 

 Rozhoduje v případě odvolání se člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení valnou 

hromadou SK ATLET-SPORT z.s. 

 Zjišťuje nedostatky ve fungování organizace a předkládá návrhy na jejich řešení. 

Čl. XII 

Odborná oddělení spolku 

Hlavní poslání spolku napomáhají také tři odborná oddělení: 

1. Provozní 

2. Finanční (ekonomické) 

3. Sportovní. 

Vedoucí jednotlivých oddělení jsou voleni předsedou spolku na čtyřleté funkční období. 

Činností takto volených vedoucích je zodpovídat, řídit a usměrňovat odbornou činnost 

svého oddělení.  

Čl. XIII 

Hospodaření spolku 

Hospodaření spolku je založeno především na samofinancování. Spolek disponuje 

prostředky, které jsou získávány ze zdrojů, kterými jsou:  

1. Dotace, příspěvky, popřípadě granty z: 

a. MŠMT 

b. Územně správních celků 

c. Příslušných sportovních svazů. 

2. Dary  



3. Členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou 

4. Příspěvků spjatých s účastí na akcích, respektive se službami poskytovanými 

spolkem 

5. Příjmy z hospodářské činnosti 

6. Ostatní příjmy. 

SK ATLET-SPORT z.s. může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost jako podporu  

své hlavní činnosti.  

S výsledky hospodaření jsou členové seznámeni na valné hromadě, a to předsedou 

spolku,  

jež společně s kontrolní komisí za ně zodpovídá. 

Čl. XIV 

Závěrečná ustanovení 

Právo na změnu či doplnění stanov má valná hromada. 

Symboliku spolku SK ATLET-SPORT z.s. mají právo užívat její členové, a to bez 

výjimky. 

Stanovy byly přijaty na ustavující schůzi, jež se konala 1. 4. 2020 a nabývají platnosti  

2. 4. 2020. 

 

 

Účinnost od 2. 4. 2020 

Ve Zlíně dne 1. 4. 2020 

Zapsal:  Ověřil: 

 



Příloha č. 2: Souhlas statutárního orgánu  

Zapisovaná osoba: 

Osoba X 

Uliční 20 

760 01 Zlín 

Datum narození 10. 10. 1990 

Spolek: 

SK ATLET-SPORT z.s. 

 

Zlín 1. 4. 2020 

Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované 

do spolkového rejstříku 

Prohlašuji, že jsem způsobilý vykonávat funkci statutárního orgánu. Prohlašuji, že 

nejsem v úpadku a jsem plně svéprávný. 

Funkci statutárního orgánu přijímám a souhlasím se zápisem mé osoby do 

spolkového rejstříku. 

 

__________________________ 

Osoba X 

  



Příloha č. 3: Zápis z ustavující schůze 

Spolek: 

SK ATLET-SPORT z.s. 

Náhodná 1 

760 01 Zlín 

Svolavatel: 

Osoba Y 

20. 2. 2020 

 

Zlín 1. 4. 2020 

Zápis z ustavující schůze spolku 

Dne 1. 4. 2020 v 18:00 se ve Zlíně uskutečnila schůze spolku SK ATLET-SPROT 

z.s. za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných. 

Program 

1. Úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího 

2. Soupis listiny přítomných a její ověření 

3. Schválení stanov spolku SK ATLET-SPORT z.s.  

4. Volba orgánů spolku SK ATLET-SPORT z.s.  

5. Pověření osoby k podání návrhu na zápis spolku SK ATLET-

SPORT z.s.  

6. Závěr. 

Průběh schůze 

1. Schůzi zahájil svolavatel - osoba Y. V úvodu ustavující schůze 

seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti 

spolku. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání a 

volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze 

přítomní pověřili osobu Z. 

2. Sedm přítomných se zapsalo do listiny přítomných. Přítomní poté 

vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli spolku, uvedenými v návrhu stanov a 

projevili vůli stát se členy spolku SK ATLET-SPORT z.s.  Jako potvrzení 



souhlasu a zároveň přihláška do spolku slouží listina přítomných, která 

tvoří součást tohoto zápisu. 

3. Přítomní se seznámili se stanovami spolku SK ATLET-SPORT 

z.s., navržené a připravené svolavatelem – osobou Y, a usnesli se, že 

schvalují stanovy navržené svolavatelem.  

a. Pro: 7 

b. Proti: 0 

c. Zdrželo se: 0 

 

4. Do pozice předsedy spolku SK ATLET-SPORT z.s.  byl na základě 

stanov zvolen:  

Osoba X, Uliční 20, 760 01 Zlín, 10.10.1990 

Místopředsedou spolku SK ATLET-SPORT z.s.   byl na základě stanov 

zvolen: 

Osoba Y, Uliční 20, 760 01 Zlín, 5.5.1994 

Do kontrolní komise spolku SK ATLET-SPORT z.s.   byly na základě 

stanov zvoleny tři osoby: 

Osoba Z, U ulice 30, 760 01 Zlín, 11.1.1987 

Osoba XY, U domu 12, 760 01 Zlín, 20.6.1985  

Osoba YZ, Za domem 8, 760 01 Zlín, 6.2.1995 

5. Ustavující schůze pověřuje k podání návrhu na zápis do 

spolkového rejstříku: Osoba Y, Uliční 20, 5.5.1994 

6. Závěrem poděkoval předsedající Osoba Z všem přítomným účast  

1. a ustavující schůzi spolku SK ATLET-SPORT z.s.  ukončil.  

 

Zápis pořídil:  Zápis ověřil: 

 



Listina přítomných na ustavující členské schůzi spolku SK ATLET-SPORT z.s.  

Jméno/název Bydliště/sídlo Podpis 

Osoba Y Uliční 20, 760 01 Zlín  

Osoba Z U ulice 30, 760 01 Zlín  

Osoba X Uliční 20, 760 01 Zlín  

Osoba XY U domu 12, 760 01 Zlín  

Osoba YZ Za domem 8, 760 01 Zlín  

Osoba W Domovní 15, 760 01 Zlín  

Osoba WZ Domovní 15, 760 01 Zlín  

   

 

Správnost listiny ověřil: 

__________________________ 

  



Příloha č. 4: Souhlas majitele nemovitosti

 

Vlastník: 

Pan XY 

Náhodná 1 

760 01 Zlín 

Datum narození 1. 1. 1970 

 

Spolek: 

SK ATLET-SPORT z.s.

Zlín 10. 3. 2020 

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku 

Vlastník rodinného domu č. p. 1, nacházející se na parcele č. 1111/1, vše zapsané na listu 

vlastnictví č. 1000, v k. ú. Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlín, Katastrální pracoviště Zlín, 

souhlasí s umístěním sídla spolku. 

__________________________ 

Pan XY 

  



Příloha č. 5: Polostrukturovaný rozhovor s advokátem J. L. 

Dne 5. 3. 2020, Praha. 

Tématy rozhovoru byly právní náležitosti zakládání spolku a stanovy SK ATLET-SPORT z.s. 

1. Je možné přidělit jednotlivým druhům členství rozdílnou hodnotu hlasů? 

J. L. (respondent): Ano je to možné. Lze takto například eliminovat podíl na rozhodování u 

běžných členů, popřípadě dát rozhodující hlas někomu z členů, nejspíš zakladateli či 

zakladatelům.  

2. Je možné odebrat volební právo členům do 18ti let a zároveň jim nedat právo účasti 

na valné hromadě? 

J. L. (respondent): Ano je to možné a zároveň i vhodné, především pak v případě volebního 

práva. Musí to být uvedeno ve stanovách 

3. Je optimální, aby členy přijímala a vylučovala valná hromada? 

J. L. (respondent): Ne. Je to častým jevem, avšak aby kvůli každé žádosti o členství či naopak 

jeho ukončení byla svolávána valná hromada, se mi zdá poněkud nevhodné. Je lepší, když 

v těchto procesech rozhoduje statutární orgán.  

Autor (tazatel): To samé se dá říci i o členských příspěvcích. 

J. L. (respondent): Ano. I zde bych se přiklonil k tomu, aby o tom rozhodoval statutární 

orgán. V případě nutného navýšení, nebo jiné úpravy může jednat ihned. 

4. Jakým způsobem řešit neusnášeníschopnou valné hromady? 

J. L. (respondent): Myslí-li se tím, že nebude přítomna nadpoloviční většina členů na 

zasedání, poté to lze vyřešit jednoduše. Například, pokud více než 20 či 30 minut po zahájení 

valné hromady není k dispozici počet členů potřebných k usnášení, valná hromada je schopná 

se usnášet v počtu přítomných členů. 

  



5. Pokud má spolek orgán místopředsedy, který by měl sloužit mimo jiné jako zástupce 

předsedy spolku, je možné, aby v případě předsedovy absence nebyl jeho veškerých 

kompetencí? 

J. L. (respondent): Nejedná-li se o střet zájmů, poté by v tom neměl být problém. Bylo by ale 

namístě specifikovat, jak je možné pravomoci předsedou předat. Vhodným řešením je 

například písemný souhlas předsedy. 

 

  



Příloha č. 6: Polostrukturovaný rozhovor s účetní P. K. 

Dne 7. 2. 2020, Zlín. 

Tématem rozhovoru byla daňová problematika týkající se spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

1. Jakým daním může podléhat SK ATLET-SPORT z.s.? 

P. K. (respondent): Jakožto právnická osoba podléhá bezesporu dani z příjmu právnických 

osob. Dále pak se na něj může vztahovat daň silniční a daň z nemovitých věcí. Poté daň 

z přidané hodnoty, u níž je to však v závislosti na tom, zda provozuje ekonomickou činnost a 

popřípadě jaký z ní má obrat. 

2. Musím platit silniční daň, pokud nevlastním vozidlo? 

P. K. (respondent): Zjednodušeně se dá říct, že pokud nemá spolek ve svém majetku osobní 

automobil, nepodléhá dani silniční. Stejně tak, jestli auto v majetku máš, avšak ho nepoužíváš 

na činnosti, které podléhají dani z příjmu právnických osob. Pokud bys ale vyplácel cestovní 

náhrady svým zaměstnancům, kteří si tuto daň sami nehradí, a zároveň využívají auto na 

podnikatelskou činnost, stáváš se plátcem daně silniční. 

3. To samé platí pro daň z nemovitých věcí? Pokud nevlastním, nebo nevyužívám na 

činnost podléhající dani z příjmu právnických osob, tak nejsem jejím plátcem? 

P. K. (respondent): Ano, to platí pro daň z pozemku i pro daň ze staveb a jednot, ostatně jak je 

uvedeno v jednotlivých paragrafech tohoto zákona. Nutné je však dodržet, aby využití 

sloužilo k nepodnikatelské činnosti. 

4. Lze být neplátcem daně z příjmu právnických osob? 

P. K. (respondent): Zákon uvádí, že neziskové organizace, jejichž hlavní činností není 

podnikání, mohou od této daně oprostit příjmy pocházející z hlavní činnosti. Má to ale 

podmínku: výdaje na hlavní činnost musí být vyšší než příjmy z ní. 

Autor (tazatel): Ano, to jsem si myslel. To znamená, že pokud bych například měl hlavní 

činnost a z ní příjem 10 000 Kč a výdaje na ni 20 000 Kč, neplatím daň z příjmu z této hlavní 

činnosti. 



P. K. (respondent): Přesně tak. Pokud by to bylo naopak, základem daně je rozdíl částek, tedy 

suma, o kterou příjmy převýší výdaje. 

5. A jak je to s příjmy z dotací a dalším obdobnými příjmy? 

P. K. (respondent): Prostředky z veřejných rozpočtů nejsou předmětem daně (např. dotace, 

příspěvky apod.). Předmětem daně nejsou ani úroky na běžném účtu, které jsou již zdaněny u 

plátce, což je peněžní ústav.  

6. Členské příspěvky také nejsou předmětem daně? 

P. K. (respondent): Tady pozor. Členské příspěvky jsou předmětem daně! Nicméně jsou od 

daně osvobozeny, jsou-li uvedeny ve stanovách.  

Autor (tazatel): Pokud má tedy pouze příjmy, které nepodléhají dani nebo jsou od ní 

osvobozeny, jsem neplátcem daně z příjmu právnických osob a znamená to, že nemusím 

podávat daňové přiznání.  

P. K. (respondent): Je to tak. V podstatě jde o to, splnit několik podmínek. Nebýt založen za 

účelem podnikání, nemít příjmy, jež jsou předmětem daně, respektive mít příjmy pouze 

z hlavní činnosti. Pozor na to, aby ale příjmy z ní byly nižší než vynaložené výdaje. Co se 

týče příjmů, tak mít pouze příjmy osvobozené od daně a příjmy z nichž je daň vybírána podle 

zvláštní sazby daně. A ještě nesmíš mít povinnost navyšovat základ daně o nevyčerpanou 

daňovou úsporu. 

7. Daňová úspora vzniká snížením daňového základu až o 30% a maximálně o 1 milion 

Kč? 

P. K. (respondent): Ano a ještě je nutné dodat, jestliže je 30 % méně než 300 000 Kč, poté lze 

odečíst částku ve výši 300 000 Kč, avšak maximálně do výše základu daně.  

Tyto uspořené prostředky se bezpodmínečně musí použít na pokrytí nákladů na hlavní 

činnost, a to nejpozději v následujícím zdaňovacím období. Pokud tak neuděláš, musí spolek 

o zbývající část této úspory navýšit základ daně pro další zdaňovací období.  

  



Příloha č. 7: Polostrukturovaný rozhovor s účetní P. K. 

Dne 2. 4. 2020, Zlín. 

Tématem rozhovoru byly dotační programy týkající se spolku SK ATLET-SPORT z.s. 

1. Na které státní dotace mohu jako sportovní klub dosáhnout? 

P. K. (respondent): Od MŠMT to pro letošní rok byla neinvestiční dotace z programu státní 

podpory sportu, pro SK ATLET-SPORT z.s. je to konkrétně program MŮJ KLUB. Ale žádost 

o dotaci se podávala už v roce 2019, takže by šlo žádat až na příští rok. 

2. A žádat už se bude u Národní sportovní agentury? 

P. K. (respondent): Mělo by tomu tak být. Pokud bude výzva vyhlášena, tak ano. 

3. Kdo další mi může poskytnout dotaci, či nějakou příspěvek? 

P. K. (respondent): Územně samosprávní celky. Pokud budeš mít sportovní klub, který bude 

působit ve Zlíně, lze žádat od města a od kraje. 

4. O které podpory mohu konkrétně žádat od města Zlín? 

P. K. (respondent):  Město poskytuje podporu z Fondu mládeže a tělovýchovy. Pokud bys 

například pořádal ty letní tábory, je zde Program – Táborové pobyty dětí. Splnění-li sportovní 

klub všechny podmínky nutné pro poskytnutí dotace z tohoto programu, může dostat finanční 

podporu na příměstské tábory pořádané v období prázdnin s minimální délkou trvání 5 dnů a 

nejméně 10 dětmi s trvalým bydlištěm ve Zlíně. Výše této podpory se tam počítá podle počtu 

dní a počtu dětí, přičemž je tam asi 15-20 Kč na dítě za den. 

Dále lze z tohoto fondu žádat od přidělení dotace z Programu – mimořádné podpory. Ta se 

poskytuje na podporu činnosti organizace s mimořádným přínosem pro město Zlín. To 

znamená, že bys jako sportovní klub organizoval závody nadregionálního významu, třeba 

Mistrovství ČR. Výše podpory je tady individuální. 

  



5. Kraj také poskytuje nějakou formu podpory? 

P. K. (respondent): Tady se jedná o program činnost a rozvoje mládežnického sportu pro rok 

2020. Jako sportovní klub, který pracuje systematicky z mládeží, máš na prostředky z tohoto 

programu nárok. Avšak opět až na příští rok, letos už se žádalo. 

 

 


