ZÁPIS
z pracovní porady zástupců sokolských žup
konaného dne 3. 11. 2016 v Tyršově domě
Přítomni:

dle prezenční listiny

Zapisovatel:

J. Časarová

1.

Zahájení - ses. starostka

V 9.30 hod zahájila ses. starostka pracovní poradu zástupců sokolských žup a přivítala všechny
přítomné.
Upozornila, že prioritou dnešního jednání bude:
- ekonomika - vyúčtování dotací - ses. Dvořáková
- elektronická evidence tržeb – EET – Dr. Ing. Josef Veselý Ph.D. MBA LL.M.
2.

Ekonomika, dotace – ses. Karin Dvořáková
a) Rozdělení neinvestičních dotací a příspěvků v roce 2016
b) Vyúčtování dotací a příspěvků roku 2016
c) Žádosti ČOS o státní dotace z MŠMT na rok 2017
A. Rozdělení neinvestičních dotací a příspěvků z ČOV v roce 2016

Rozpočet ČOS 2016:
v roce 2015:

-

95.298.600,- 82% státních dotací
97.319.500,- 75,5% státních dotací

Státní dotace v roce 2016

dotace z MŠMT – celkem 77.791.400,2016
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program II

4 048 400,00

4 036 600,00

4 036 600,00

program III (V)

46 200 000,00

49 000 000,00

47 000 000,00

program IV - župy
přímo do T. J. Sokol

24 800 000,00
2 200 000,00

19 000 200,00
1 400 000,00

19 500 000,00
1 500 000,00

program VI

300 000,00

0,00

0,00

program X

243 000,00

0,00

0,00

77 791 400,00

73 436 800,00

72 036 600,00

30 576 148,00

0,00

0,00

celkem přes ústředí ČOS
program VIII - přímo do T. J. Sokol

dotace z MK – celkem 50.000,- v roce 2015 90.000,v roce 2014 60.000,dotace Magistrátu pro pražské T.J. Sokol – 70.000,v roce 2015 5.000.000,v roce 2014 6.386.000,dotace Pardubického kraje pro VO – 15.000,Cca 66.500.000,- státních dotací jde do žup nebo do T. J. Sokol přes župy nebo do T.J. Sokol
přímo
3.600.000,- jsou výdaje na úrazové pojištění všech členů ČOS
7.691.000,- činnost ústředí ČOS a jeho programových útvarů
-

Příspěvek z ČOV v roce 2016

Prostředky z loterií, ČOS 2% celkem 8.500.000,-,
B. Vyúčtování dotací a příspěvků roku 2016
Termíny informací z ČOS na župy:
23. 5. 2016
27. 6. 2016
5. 10. 2016
6. 10. 2016
7. 10. 2016
7. 10. 2016
1. 11. 2016

mailem informace k žádostem o státní dotace na rok 2017
mailem pokyny na čerpání a formuláře k vyúčtování standardizaci nářadí
mailem informace o semináři MŠMT o Programu VIII v Brně
mailem informace o semináři MŠMT o Programu VIII v Ostravě
mailem informace o semináři MŠMT o Programu VIII v Praze
mailem zaslány materiály ze semináře všem župám
mailem informace o změně % ve vyúčtování dotace Programu III MŠMT
na mzdové náklady
Termíny vyúčtování:
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30. 11. 2016
30. 11. 2016
8. 1. 2017

termín odevzdání žádostí o státní dotace na rok 2017
odevzdat vyúčtování všech grantů OV ze státních dotací i z ČOV
odevzdat vyúčtování všech ostatních státních dotací a příspěvků z ČOV

Formuláře na vyúčtování státních dotací:
Formulář č. 1 – součtový formulář za všechny T. J. Sokol – vyplňuje župa u všech grantů OS a OV
a u dotací na všestrannost a na TVZ
Formulář č. 2 - za každou jednotlivou T. J. Sokol
Formulář č. 3 - přehled za župu celkem
Formulář pro T. J. Sokol u přímých dotací (VOM, VOD, VSD, SZM) a pro vyúčtování z ČOV
Změny a praktické rady do vyúčtování:
Změny
1. Změna ve zdroji financování z MŠMT program III na zdroj z ČOV - grant OV na standardizaci
nářadí - SZM
2. Navýšení státní dotace v programu III – žádost ČOS ve 3. kole, na základě jednání ses. starostky,
navýšení o 3.880.000,-, bude sloužit k částečné náhradě chybějících vlastních zdrojů
3. Změna v možnosti vyúčtovat mzdové náklady z programu III ze 45% na 90%
Navyšování z vlastních zdrojů – dotace tvoří 70% výdajů:
-

Dotace na opravy, údržbu a provoz TVZ - program IV MŠMT

Grant OV na vybavení tělocvičen - požadavek OV program III MŠMT
Grant OV na standardizaci nářadí z ČOV - požadavek OV program III MŠMT
Grant OV na podporu otevřených projektů pro veřejnost – program X MŠMT
Ostatní dotace se navyšovat nemusí
__________________________________________________________________

!!!! Platba musí proběhnout v kalendářním roce 2016 od 1. 1. do 31. 12. !!!!!
!!!! Akce musí proběhnout v kalendářním roce 2016 od 1. 1. do 31. 12. !!!!!

-

Dotace zasílané župám nebo do T. J. Sokol přes župy:

Opravy a provoz TVZ
Dotaci smíte přidělit jen T. J. Sokol:
- které byly uvedeny v žádosti
- které nemají svůj objekt, ale mají 10 ti letou smlouvu
- které byly uvedeny v žádosti, mají např. jen hřiště, i když jste na něj z ČOS nedostali
finanční prostředky
Navýšení z vlastních zdrojů na 100% - výpočet:
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Částka s navýšením celkem =

přidělená dotace T. J. Sokol / 0,7

V dotaci lze vyúčtovat:
- služby za neinvestiční opravy
- služby za neinvestiční opravy v rámci havarijních stavů
- mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podílí na opravách - jen do 35% z přidělené dotace pro T. J.
Sokol
- vybavení materiálem neinvestičního charakteru, který souvisí s provozem T. J. Sokol jen do 25%
z přidělené dotace pro T. J. Sokol
- provozní náklady (plyn, elektřina, voda, odvoz odpadu)
- oprava a údržba technických prostředků, strojů a zařízení, které slouží ke sportovní činnosti
V dotaci nelze vyúčtovat:
- nákup kancelářského vybavení
- administrativní náklady
- mzdové náklady nad 35% z přidělené dotace
- náklady na propagaci
- pojištění majetku
- opravy techniky, které nesouvisí se sportovní činností, s výjimkou zabezpečovacího zařízení
- zpracování účetnictví
- ostatní náklady uvedené na str. 1 a 2 Metodického pokynu MŠMT
-

Dotace pro oddíly všestrannosti

Župa si může z celkové dotace ponechat na své aktivity max. 20%.
V dotaci lze vyúčtovat:
- nájemné
- školení
- revize nářadí
- vybavení sportovními potřebami, neinvestičního charakteru – jen do výše 25% z přidělené dotace
pro T. J. Sokol
- mzdové výdaje do výše max. 90% z přidělené dotace
- poplatky, které souvisí s plněním programu – jen do výše 10% z přidělené dotace pro T. J. Sokol
- ostatní náklady z Metodického pokynu MŠMT – Program III
V dotaci nelze vyúčtovat:
- župní náklady na akce všestrannosti nad 20% z celkové dotace na župu
- paragony za jakékoliv potraviny
- náklady na propagaci
- ostatní náklady uvedené na str. 1 Metodického pokynu MŠMT

- Granty programových útvarů z programu III MŠMT
Granty OS na podporu sokolského sportu v župách
Granty OS na podporu sokolského sportu v T. J. Sokol
Zápis z pracovní porady zástupců SŽ ze dne 3. 11. 2016
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Granty OV - dle požadavků a pokynů OV se musí navyšovat z vlastních zdrojů
-

Z ČOV

Grant OV – standardizace - dle požadavků a pokynů OV se musí navyšovat z vlastních zdrojů.

-

Činnost a provoz žup z programu III MŠMT
Dotace zasílané přímo do T. J. Sokol

- VOM, VOD, VSD z programu III
- SZM z programů II MŠMT a z ČOV
- opravy a provoz TVZ pro T. J. Sokol, které mají reprezentanty ČR z programu IV
Důležitá upozornění
kopie dokladů z T. J. Sokol včetně dokladů o zaplacení (výpisy z banky nebo pokladní doklad),
které jsou uvedeny ve vyúčtování v kolonce čerpáno z MŠMT, musí být pro kontrolu na župě
- na dokladech uvedených ve vyúčtování musí být uvedena jako plátce T. J. Sokol, která obdržela
dotaci
- na originálech dokladů, uvedených ve vyúčtování, musí být č. Rozhodnutí
- u rozdělených dokladů lze použít každou část do více vyúčtování, ale jen 1x (nepoužívat do
navýšení jiné dotace)
- dotace, které se nenavyšují vyúčtovat na přidělenou částku
- termín vyúčtování 8. 1. 2016 je nutné dodržet
- nutná komunikace s tělocvičnými jednotami, informovat T. J. Sokol o rozdělených dotacích a o
způsobech vyúčtování
- mzdové náklady 1 osoby nelze rozdělit do vyúčtování více grantů (dotací)
C. Žádosti ČOS o státní dotace z MŠMT na rok 2017
Dne 1. 11. 2016 vyhlásilo MŠMT pokyny k žádostem o státní dotace na rok 2017.
ČOS bude podávat žádosti v programech:
III – Činnost sportovních organizací
IV – Údržba a provoz TVZ
VI – Významné sportovní akce
X - Projekty pro sportování veřejnosti
T. J. Sokol budou žádat v programu VIII
Program VIII
-

Žádost o tuto dotaci neovlivňuje žádosti o dotaci v jiných programech
Dotace bude poskytnuta až do výše 100% (nebude nutné navýšení z vlastních zdrojů)
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-

Žádost zasílá T. J. Sokol, která má více jak 12 členů mladších 18 let samostatně
na MŠMT
Podávání žádostí – elektronicky i poštou do 30. 11. 2016
Před podáním je nutná elektronická registrace jednotlivého spolku (T. J. Sokol)
- po registraci bude zasláno uživatelské a přihlašovací jméno a heslo na mail, uvedený
v registraci. Je nutné ve 2. kroku heslo změnit Fakturační údaje – prázdný rámeček – je
nutné vyplnit IČO
Elektronický formulář je aktivní na adrese: is-sport.msmt.cz

Přílohy k žádosti
úředně ověřené stanovy (ne starší 3 měsíců)
úředně ověřená smlouva o zřízení bankovního účtu (ne starší 3 měsíců)
Výpis z veřejného rejstříku a Sbírky listin (ne starší 3 měsíců)
„Výroční zpráva spolku za rok 2015“ – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, struktura spolku, příjmy
a výdaje za rok 2015
5. jmenný seznam dětí do 18 let s uvedením roku narození
6. vyplněnou žádost elektronicky a pak vytisknout, 2 podpisy a razítko a zaslat jednoduše sešité
poštou na adresu:

1.
2.
3.
4.

MŠMT, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1,
“Dotace program VIII“
-

 obálku označit:

Organizační záležitosti

1. nákup spolkových známek za rok 2016 možno objednat do 30. 11. 2016 a zaplatit do 19. 12.
2016.
2. od 1. 12. do 31. 12. 2016 možno vracet spolkové známky roku 2016
3. od 1. 1. 2017 možno nakupovat známky na rok 2017
4. objednávky zasílat na:
ses. Simonu Rysovou, e-mail: srysova@sokol.eu
nebo
ses. Miroslavu Košlerovou, e-mail: mkoslerova@sokol.eu
Splatnost faktur, vystavených ČOS za členské spolkové známky, bude v roce 2017 pouze
1 měsíc !!!!
Diskuze:
br. Cmíral
- program III. talentovaná mládež - je možné vyúčtovat občerstvení při akci?
ses. Dvořáková
- ano, pokud to nebude paragon z restauračního zařízení, měla by to být faktura a když už
paragon, tak z elektronické pokladny
- konečným příjemcem dotace je T. J., nikoliv oddíl !
br. Jakubek
- program IV - malá jednota - vyúčtování - vlastní zdroje? (1.00)
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ses. Dvořáková
- je možné individuální řešení ze strany SŽ

3.

Úrazové pojištění, OSA, Intergram od 1. 1. 2017 – ses. starostka

úrazové pojištění:
- dodatek č. 1 k poj. smlouvě č. 13876996, která byla uzavřena v letošním roce v květnu, byla
rozeslána a bude platná do doby než bude nahrazena smlouvou nově uzavřenou
- od 1. 1. 2017 ČOS bude ČOS pojištěna (úraz + pojištění odpovědnosti + pojištění trenérů a
cvičitelů) v rámci pojištěním ČOV, který tuto pojistku bude hradit
- toto pojištění zahrnuje: pojištění úrazové, pojištění odpovědnosti a pojištění cvičitelů a
trenérů
- při změně pojistné smlouvy je možné překrytí obou pojistných smluv tak, aby nedošlo
k výpadku pojištění
pojištění majetku:
- nutnost pojištění nemovitého majetku odpovídajícím způsobem a s přihlédnutím k místním
poměrům  řeší jmenovitě T. J. či souhrnně SŽ
OSA, Intergram:
- běží již několikátý rok/prolongována, smlouvy jsou dostupné na sokolských webových
stránkách www.sokol.eu + byly rozeslány tiskem do SŽ
aktuální informace k majetkovým daním:

Daň z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2016
(dříve daň z převodu nemovitostí)
Darovací dani spolu s daní dědickou a daní z převodu nemovitosti se dřív věnoval zvláštní zákon.
Od roku 2014 patří předmět darovací daně pod daň z příjmů jako bezúplatný příjem a platí pro něj
také sazba daně z příjmů – fyzické osoby platí patnáct procent, právnické osoby devatenáct procent
z hodnoty daru.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. 11. 2016 vždy nabyvatel. Změna osoby
poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení.

Novelou zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí se začínáme
řídit od 1. listopadu 2016.
změny:
1. v osobě poplatníka této daně
2. změny týkající se předmětu daně
3. změny týkající se základu daně a
4. osvobození od daně.
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti
Zápis z pracovní porady zástupců SŽ ze dne 3. 11. 2016
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dnem 1. 11. 2016.
Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku daňové povinnosti,
tedy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud daňová povinnost vznikla přede
dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění zákonného opatření, tj. před
novelou. Změny zakotvené v novele se budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva
k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016.
U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí je
v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) rozhodným dnem den právních účinků vkladu
do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí je to
potom den nabytí účinnosti smlouvy.
V praxi to bude znamenat, že pokud podáte návrh na vklad práva z kupní nebo směnné smlouvy
do katastru nemovitostí do 31. 10. 2016 (a nejste dohodnuti, že daň zaplatí kupující), zaplatí daň
převodce (prodávající) a nabyvatel (kupující) bude ručitelem. Pokud návrh na vklad práva do
katastru nemovitostí podáte od 1. 11. 2016, řídíte se již novou právní úpravou a daň zaplatí
nabyvatel (tedy kupující).
Nabývá-li se vlastnické právo k nemovité věci rozhodnutím orgánu veřejné moci, nabývá se
dnem, který je v tomto rozhodnutí určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se dnem
právní moci rozhodnutí příslušného orgánu (např. zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví soudem).

1. Změna týkající se osoby poplatníka daně
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy nabyvatel. Novelou zákonného opatření
došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Změna
osoby poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení.

2. Změny týkající se předmětu daně
- Změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí
Zdanění nově podléhá pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního
zákona (§ 2 písm. l), která je částí inženýrské sítě, nebo nabytí spoluvlastnického podílu na
takové budově. Zdanění tak nově nepodléhá nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou
budovou podle katastrálního zákona (např. nabytí vodovodního a kanalizačního potrubí).

- Rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby
Nově se za nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které podléhá zdanění daní z nabytí
nemovitých věcí, považuje i prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.

- Změny týkající se zdanění v případě přeměny právnických osob
Vynětí z předmětu daně z nabytí nemovitých věcí se nově netýká případů nabytí vlastnického
práva k nemovité věci při převodu jmění na společníka. V případech převodu jmění na
společníka, podle § 337 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností
a družstev, je-li v majetku obchodní společnosti nebo družstva nemovitá věc, je nabytí
vlastnického práva k této nemovité věci nově předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

3. Změny týkající se základu daně
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- Určení základu daně v případě směny nemovitých věcí
V případě směny nemovitých věcí:
• se při určení sjednané ceny za nabývanou nemovitou věc nepřihlíží k hodnotě
pozbývané nemovité věci, za sjednanou cenu se považuje pouze případný doplatek či jiné
poskytnuté plnění (např. úhrada dluhu za prodávajícího),
• srovnávací daňovou hodnotou je částka odpovídající 100 % směrné hodnoty nebo
zjištěné ceny,
•
je-li ale nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena (tj. v případě nabytí vlastnického
práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku územního samosprávného celku,
dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti), je součástí
sjednané ceny i hodnota pozbývané nemovité věci.

- Rozšíření možnosti použití směrné hodnoty
Možnost použití směrné hodnoty je nově rozšířena také na případy nabytí vlastnického práva
k pozemku, na kterém není trvalý porost s výjimkou náletových dřevin či živého plotu, a zároveň
na něm není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do výměry 25 m2 a k němuž
není zřízeno právo stavby.

4. Změny týkající se osvobození od daně
- Zavedení úplného osvobození
samosprávnými celky

nabytí

nemovitých

věcí

územními

Nově je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci
územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí, a to vždy, kdy dochází k nabytí
vlastnického práva k nemovité věci do majetku územního samosprávného celku či dobrovolného
svazku obcí.
V souvislosti s uvedenou změnou nemají územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí
povinnost podávat daňové přiznání.
Pro jednotlivé konkrétní případy manipulace s nemovitým majetkem je třeba nastudovat znění
zákona. Výše uvedené údaje jsou pouze informativní k aktuálnímu stavu daňových zákonů.

4.

Spolkový rejstřík - br. Těšitel
-

-

spolkový rejstřík je od 1. 1. 2014 k dnešnímu dni zpracováván vlastními silami T. J. Sokol a
žup
br. jednatel poděkoval SŽ za jejich přístup k tomuto problému, byť je ještě co dodělávat
končí tříleté období, kdy bychom dle zákona měli mít zapsané všechny pobočné spolky
na počátku roku 2017 by mohly vzniknout problémy u nezapsaných T. J.  bude na župy
napsán dopis, kde bude uvedeno, co je vše zapsáno, nebo bude zapsáno a které T. J. Sokol
chybí. Bude potřeba obratem získat ze žup (do konání 2. V ČOS ve dnech 25. a 26. 11. 2016)
v jakém stavu je případné zpracování chybějících T. J. Sokol, případně podat návrh na jejich
zrušení
Městský soud v Praze určitě vyzve nezapsané T. J., prostřednictvím ČOS, k doplnění
chybějících podkladů
komplikace může u nezapsaných T. J. nastat při žádostech o dotace a granty, kdy je potřeba
aktuální výpis ze spolkového rejstříku s kompletními zapsanými údaji
změny ve statutárních orgánech a kontrolních komisích T. J. Sokol a žup je vždy nutné zapsat
do Spolkového rejstříku a to co nejrychleji – předložit písemný návrh včetně ověřených
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originálů čestných prohlášení a výpisu z volební VH TJ/župy
ses. Smejkalová
- T. J., které ještě nejsou zapsané a z jakéhokoliv důvodu s tím otálí, ztratí právní subjektivitu,
je to pravda?
br. Těšitel
- zatím se jedná o spekulaci, ale dojít k tomu může
br. Vrána
- všechny zápisy a změny ve spolkovém rejstříku musí jít přes ČOS !
- je ještě cca 20% T. J., které nejsou stále zapsané
br. Těšitel
- systém ověření správnosti a podpisy statutárních zástupců ČOS je nastaven tak, aby po
obdržení podkladů podatelnou ČOS byly tyto do 14 pracovních dnů na soudu k zápisu
- případné dotazy směrovat telefonicky na br. M. Vránu – 257 007 279, emailem
na br. M. Vránu ( mvrana@sokol.eu )
a v kopii na jednatele br. Těšitele
( ztyrsova@sokol.eu )
- nesmí být oskenované doklady - nejdou použít - musí být originály!
br. Vrána
- zprávy o hospodaření - v papírové formě zbytečné, informace dodávat na CD
 od 11.45 hod. do 13.00 hod. pauza na oběd
 ve 13.00 hod byla zahájena odpolední část porady
 Na odpolední část pracovní porady sokolských žup se dostavil host Dr. Ing. Josef Veselý
Ph.D. MBA LL.M., který přednese informace k elektronické evidenci tržeb.

5.

Elektronická evidence tržeb - Dr. Ing. Josef Veselý Ph.D. MBA LL.M.
 Byl dodán písemný materiál – příloha zápisu 1 - 4
-

pro případné dotazy je možné se obrátit e-mailem na adresu: vesely@taxway.cz
dalším místem, kde lze zjistit informace ohledně EET je Generální ředitelství Finanční správy
 linka pomoci – metodické rady k EET, tel. 225 092 392

Pracovní porada zástupců sokolských žup byla ukončena ve 14.05 hod.

Schválil: br. Josef Těšitel, jednatel ČOS
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