
Které ze zákonů do hospodaření zasahují?

Jsou to:
• zákon č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů,
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 

(ve znění platném od roku 2010),
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

(ve znění platném od 1. 1. 2011),
• zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti,
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví,
• Mezinárodní úmluva č. 87 z roku 1948 

(publikována ve Sbírce zákonů pod č. 489/1990 Sb.) v případě
odborových organizací,

• ostatní zákony (daňové, občanský zákoník...).

Vztahují se na hospodaření ZO také vnitřní předpisy?

Jsou to především Stanovy odborových svazů, které jsou také zákonem,
protože se na ně v některých případech odvolávají zákony (např. § 19 
odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
Z vnitřních směrnic to je směrnice o účetnictví, archivaci a spisové službě,
volební řády, zásady hospodaření, vnitřní statuty a jiné podle potřeby kon-
krétních organizací.
V zásadách hospodaření si organizace určí i možnosti plnění směrem ke
členům a používání prostředků sdružení.

Prostředky se především používají k následujícím účelům:

• sociální opatření ve prospěch členů,
• schůzová a hospodářská činnost,
• výchovná, kulturní a vzdělávací činnost,
• rekreační činnost,
• sportovní činnost,
• vybavení a investice,
• ostatní,
• pojistné, daně a poplatky.
K tomu ale potřebujeme zdroje a určit, které z těchto zdrojů podléhají zda-
nění a které ne.

Zdroje finančních prostředků

Jedná se o příjmovou (výnosovou) část rozpočtu sdružení:
• podíl členských příspěvků – do příjmů (výnosů) si sdružení uvede 100 %

vybraných členských příspěvků a do nákladů případný odvod na centrálu,
což jsou například u odborových organizací jednotlivé odborové svazy,

• převod finančních prostředků ze sociálního fondu na základě kolektivního
vyjednávání (jedná se o formu daru ze zisku a týká se odborových
organizací),

• příjem z kapitálového majetku – úroků,
• příjem z pronájmu,
• příjem z podnikatelských aktivit,
• dary,
• ostatní příjmy.

REVUE 7

>>> na nástěnku

OBJEDNÁVKA
Cena 289 Kč + poštovné a balné.
Předplatitelé Revue Sondy obdrží slevu 10 %, 
pokud uvedou své odběrové číslo.
Při nákupu nad 15 ks publikace je možno
uplatnit slevu 15 %.

HOSPODAŘENÍ 
odborových organizací 
a občanských sdružení

Sondy vydají užitečnou publikaci Naše publikace vás provede úskalím jednotlivých práv-
ních předpisů a jejich provázanosti, seznámí vás s mož-
nostmi jak finanční prostředky používat ve vazbě na
daňové předpisy, jak vést účetnictví s příklady zaúčto-
vání, jak ukládat dokumenty. Poslední kapitolou budou
vzory předpisů a tiskopisů, které organizace pro hospo-
daření potřebuje, aby obstála nejen před svou členskou
základnou, ale i před případnou kontrolou ze strany
státních orgánů.
Hospodaření odborových organizací a stejně tak i jiných
občanských sdružení zasahuje do života těchto organi-
zací každý den. Je svázáno velkým množstvím právních
předpisů, ale i předpisů samotné organizace.

Objednávejte již teď na adrese:
Nakladatelství Sondy
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
tel.: 234 462 319
e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz


