
  ochranné sítě pro chovy drůbeže  
a okrasných ptáků proti predaci

  sítě na voliéry
  montáže sítí
  výroba sítí na míru
  nářadí pro chovatele ryb
  stínící sítě na pergoly, 
 ploty a lešení

  odchytové podběráky 
na ptáky a další….

www.dobes-site.cz
E-mail: obchod@dobes-site.cz
Tel.: +420 603 461 721

5 let záruka, 10 let životnost
Volejte pro nezávaznou nabídku

SítěPetr
  Dobeš

Vsetín
1. Jan Slimáček NHměčv
2. Karel Novotný HEč
1. MCH Michal Švach z PA
Vyškov
1. Romana a Jiří Soukupovi z RS
2. Stanislav Kadlčík RI
1. MCH Erik Jünger SE
Žďár nad Sázavou
1. Lubomír Pečínka z Wžkol
2. Jiří Tenora z NHměčv
1.  MCH Miloslav 

Bratršovský NHměčv 
Dle podkladů OO ČSCH zpracovala 
 ELIŠKA STEJSKALOVÁ

Sokolov

1. JUDr. Miroslav Svoboda h Č

Strakonice

1. Jaroslav Šustr RZstkr

Šumperk

1. Iva Kolářová k AP
2. Vojtěch Verner z Wor

Tábor

1. Štefan Kočica k PK
2. RSDr. Jaroslav Hron SAsvbko

Tachov

1. Josef Veřtat neuvedeno
2. Jakub Šedivý neuvedeno

Vzhledem k okolnostem týkajících se ne-
funkčního klubu chovatelů vodní drůbeže 
jsme se rozhodli oslovit případné zájemce 
o založení Klubu zakrslých a smarag-
dových kachen a podílet se tak na je-
jich šlechtění v ČR a jejich propagaci mezi 
chovateli. Zájemci o založení klubu a cho-
vatelé těchto plemen se mohou nahlásit na 
e-mail: cschksjmk@centrum.cz nebo na 
tel. 603 537 182, popř. písemně na Milan 
Uher, Hlavní 40, 664 48 Moravany u Brna.

Okres 
Chovatel  Plemeno
Benešov
1. Josef Štorc  neuvedeno
2. Josef Střelka  neuvedeno
Cheb
1. František Kohout neuvedeno
2. Pavel Petrák neuvedeno
3. Tomáš Petrák neuvedeno 
1. MCH Natálie Petráková neuvedeno 
Jičín
1. Josef Zima Žako kongo
2. Josef Maťátko  Aratinga zlatohlavá
3. Petr Černocký Korela šedá

Okres
Chovatel Plemeno
Rychnov nad Kněžnou
1. Ivana Dobiášovská neuvedeno
2. Miroslava Zelenkov neuvedeno
3. Lenka Součková neuvedeno
4. Ing. Jiří Dobiášovský neuvedeno
5. Dominik Pokorný neuvedeno

NEJLEPŠÍ CHOVATELÉ MORČAT 
A DROBNÝCH HLODAVCŮ ZA ROK 2015

VEŘEJNÁ VÝZVA PRO ZÁJEMCE O ZALOŽENÍ 
KLUBU ZAKRSLÝCH A SMARAGDOVÝCH KACHEN

NEJLEPŠÍ CHOVATELÉ OKRASNÉHO 
A EXOTICKÉHO PTACTVA ZA ROK 2015

NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ 
A POVINNOSTI, KTERÉ Z NÍ PRO NÁS VYPLÝVAJÍ

Děčín
1. Eva Kozelnická  Hladké aguti 

zlatá
2. Kateřina Kadlecová   Anglický crested 

krémová 

Dle podkladů OO ČSCH zpracovala 
 Ing. DANIELA HOŘEJŠOVÁ

Kroměříž
1. Jaroslav Šimara neoféma
2. Irena Dobešová bourek
Písek
1. Vladimír Heřman Austrálie
2. Václav Bílek Austrálie
3. Pavel Rozhoň Austrálie
Tachov
1. Antonín Stehlík neuvedeno

Dle podkladů OO ČSCH zpracovala 
 Ing. DANIELA HOŘEJŠOVÁ

OZNÁMENÍ
Přijímací pohovory, závěrečné zkoušky a školení adeptů na posuzovatele králíků 

se uskuteční dne 11. června 2016 ve Střední zemědělské škole v Čáslavi. 

Zájemci o vstup do klubu se nahlásí do 
31. 8. 2016, ustanovující schůze klubu bude 
4. 12. 2016 v Brně.

2. speciální výstava zakrslých 
a smaragdových kachen se bude konat 
při jihomoravské výstavě v Brně 
na výstavišti BVV v pavilonu B.

MILAN UHER, 
foto DAVID HÁVA a VÁCLAV NEDĚLKA ml. 

Prvním lednem tohoto roku vstoupi-
la v platnost novela zákona o účetnictví 
(zákon č. 563/1991 Sb.), která přináší řadu 
změn a, bohužel, opět novou administrativ-
ní zátěž pro nás, členy Českého svazu cho-
vatelů, resp. jeho účetní jednotky (rozuměj-
me organizací).

Tedy postupně. Naše pobočné spolky 
jsou právnickými osobami, tudíž se na 
ně zákon o účetnictví beze zbytku vztahuje. 
Naše pobočné spolky (kterým se budu v tom-
to věnovat, protože hlavní spolek je z pohle-
du zákona o účetnictví jiná kategorie), jsou 
v naprosté většině spolky kategorie „mikro 
účetní jednotky“. To proto, že nedisponu-
jí většími aktivy než 9 mil. Kč, nemají větší 
roční obrat než 18 mil. Kč a nemají více než 
10 zaměstnanců. Pokud tedy z pohledu toho-
to zákona spolek nepřekračuje alespoň dvě 
z těchto tří uvedených kritérií, pak je klasifi-
kován jako ono „mikro“. 

Dalšími důležitými kritérii pro kategoriza-
ci vztahující se na pobočné spolky jsou ta, že 
pokud ten není plátcem DPH, zároveň 
příjmy za poslední uzavřené účetní ob-
dobí nepřesáhnou 3 mil. Kč a zároveň 
hodnota jejich majetku nepřesáhne 
3 mil. Kč (pozor u spolků vlastnící budovy, 
pozemky, fundus atd.!), pak tyto spolky mo-
hou vést jednoduché účetnictví. V pra-
xi se velmi pravděpodobně tak i děje, není 
to nic nového, ovšem nyní je zapotřebí ově-
řit skutečnosti uvedené v předcházející větě 
v závorce.

Vedení jednoduchého účetnictví by opět 
měla být pro všechny poměrně známá věc. 
V jednoduchém účetnictví se vedou účetní 
knihy, kterými jsou peněžní deník, kniha 
pohledávek a kniha závazků a pomoc-
né knihy o ostatních složkách majet-
ku. Méně známou skutečností, na kterou je 
nyní zapotřebí poukázat, je povinnost sesta-
vení přehledu o majetku a závazcích a přehled 
o příjmech a výdajích. 

Naprostou novinkou je pak povinnost 
v případě spolků zveřejňování účetních 
závěrek, v případě, že spolek vede pou-
ze jednoduché účetnictví to pak je „jen“ vý-
še zmíněný přehled o majetku a závazcích 
a přehled o příjmech a výdajích (podrobněji 
viz § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 2, § 29 odst. 1 
a § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví). Tento přehled musí účetní jed-
notka sestavit do 6 měsíců od skončení účet-
ního období a následně ho zveřejnit. 

Protože hlavní i pobočné spolky musí být 
díky „novému“ občanskému zákoníku (zákon 
č. 89/2012 Sb.) zapsány do spolkového rejst-
říku (o aktuálnímu stavu jsem na tomto místě 
psal v minulém příspěvku), tak se zveřejnění 
výše uvedeného přehledu provádí cestou za-
slání na Rejstříkový soud. Ten ho pak zařadí 
do Sbírky listin příslušného zapsaného sub-
jektu, rozumějme tedy příslušnému spolku. 
Zasílané dokumenty, jak už to tak bývá, musí 
mít předem stanovenou formu. Dokumenty 
musí být ve formátu PDF. Počítačově gramot-
ná členská základna tento typ dokumentu jis-
tě zná, ovšem problém může nastat u spolků, 
vyznávající prozatím klasickou podobu listin-
né komunikace. Pro ty by pak mohlo být pro-
zatímním řešením vytvoření požadovaných 
dokumentů v listinné podobě a prostřednic-
tvím zdatných kolegů převedení na požado-
vaný elektronický formát. 

Vlastní zaslání finálního výstupu je 
pak umožněno několika způsoby: 
1) prostřednictvím datové schránky soudu 
(ID: eksab3e), 2) prostřednictvím e-mailu poda-
telny soudu (slezska@msoud.pha.justice.cz), 
3) prostřednictvím online podání do Sbír-
ky listin soudu na https://or.justice.cz/ias/ui/
podani, 4) webovou aplikací ePodatelna do-
stupnou z www.justice.cz anebo 5) zasláním 
rejstříkovému soudu či fyzickým předáním na 
podatelně rejstříkového soudu na datovém 
nosiči typu CD nebo DVD (Městský soud 
v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2). 
Pro předávaný dokument (vyjma formou pře-
dání na datovém nosiči) platí, že nesmí být 
větší 10 MB a vždy musí jít o jediný PDF do-
kument nedělený na více souborů (např. po 
stránkách). Bohužel způsoby podání 2), 3) 
a 4) vyžadují podepsání elektronickým pod-
pisem, kterým ne každý disponuje. Pokud je 
zvolena forma předání 5), pak se k nosiči při-
loží průvodní dopis, který vlastnoručně pode-
píše statutární orgán spolku. 

Na samotný závěr několik termínů. Zveřej-
nění dokumentů za uzavřené účetní ob-
dobí roku 2014 je nutné do 31. 3. 2016 
(bohužel termín již uplynul, ale vždy je lépe za-
slat později, než vůbec), dokumenty za uza-
vřené účetní období roku 2015 pak do 
termínu 31. 3. 2017. Podotýkám, že doku-
menty už předávají pobočné spolky rejstříko-
vému soudu samostatně, nikoli prostřednic-
tvím hlavního spolku, jako je tomu v případě 
jejich zápisů do spolkového rejstříku.

Zpracoval Ing. DAVID RAMEŠ

27•  Červen 2016


