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Směrnice č. 2/2018
o pořádání a zabezpečení včelařského plesu ČSV, z.s., ZO Odry

1.
2.
3.
4.

článek I
Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje finanční zabezpečení, vyúčtování a využití zisku včelařského plesu.
Forma, struktura, datum a místo konání plesu je v režii pořadatelů a není předmětem této
směrnice.
Včelařský ples pořádají včelaři - členové ČSV, z.s., ZO Odry, za podpory svých rodin a přátel, dále
jen pořadatelé, pod záštitou ČSV, z.s., ZO Odry.
Odpovědnou osobou se rozumí pověřený člen, který pořadatele osobně zastupuje v jednání s
ČSV, z.s., ZO Odry.

článek II
Před-financování akce
Pořadatelé maximálně měsíc před konáním plesu vyzvednou od pokladníka ČSV, z.s., ZO Odry
zálohu na ples v hotovosti do výše 15 000 Kč oproti zálohovému výdajovému dokladu na jméno
odpovědné osoby.
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článek III
Vyúčtování akce
Do čtrnácti dnů od uskutečnění akce provedou pořadatelé finanční vypořádání akce
v součinnosti s pokladníkem ČSV, z.s., ZO Odry.
K finančnímu vypořádání pořadatelé doloží jmenný seznam osob zapojených do pořádání akce.
Tento seznam bude následně využit k nárokování účelově vázaných financí z případného zisku.
Případnou finanční ztrátu se zavazují pořadatelé vyrovnat na vlastní náklady.
Po uhrazení všech prokazatelných nákladů spojených přípravou a pořádáním plesu, součástí je i
daňové přiznání spojené s živnostenským oprávněním, bude případný zisk rozdělen následovně:
4.1. Částka 2.000 Kč bude odvedena čistě pro potřeby ČSV, z.s., ZO Odry.
4.2. Zbylá část případného zisku bude účelově vázána k úhradě nákladů na další neziskové
aktivity vytvořené pořadateli (zajištění zájezdů, setkání a akcí pro včelaře, veřejnost a děti,
nákup včelařských pomůcek a literatury apod.)
Záměr pro využití účelově vázaných prostředků ohlásí pořadatelé výboru ČSV, z.s., ZO Odry
minimálně tři dny před jeho uskutečněním.
V případě nevyčerpání všech účelově vázaných prostředků v probíhajícím účetním období,
převádí se tyto do dalšího účetního období.
Pořadatelé se zavazují zajistit povinnost daňového přiznání, která vznikla ČSV, z.s., ZO Odry ve
spojitosti se zřízeným živnostenským oprávněním.

článek IV
Ustanovení závěrečná
1. Tato směrnice byla schválena výborem ČSV, z.s., ZO Odry dne 18.1.2018, nabývá účinnosti od
18.1.2018.

Kristýna Ondřejová, DiS.
předsedkyně

Zuzana Kořenková
jednatelka
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