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Milí přátelé, členové ANNO JMK,
zdravíme Vás z brněnské kanceláře ANNO JMK a přejeme Vám pěkné stále zimní dny.
Mrazy nějak ne a ne polevit, takovou zimu už dlouho nepamatujeme .

A co pro Vás v únoru připravujeme?
1. Udělejte si čas a přijďte se poradit ohledně daňového přiznání své organizace na
seminář Daňové přiznání za rok 2016
2. Pozvánka na ples ANNO JMK 2017
3. Několik rad k organizaci Vašeho plesu
4. Komise Rady JMK
5. Novela OZ
6. Dotace JMK
7. Erasmus +
8. Avizo na 3. ročník ankety Osobnost NNO JMK 2017

Pozvánka na seminář pro nestátní neziskové organizace
ASOCIACE NNO JMK,z. s.
Vás srdečně zve na seminář

Daňové přiznání za rok 2016
Přednášející: Dagmar Štěpánová

Termín konání: 15. 2. 2017 v 16 hodin
Místo konání: klubovna YMCA Kounicova 3, 602 00 Brno
Dozvíte se, jak správně vyplnit daňové přiznání za rok 2016, a to krok za krokem
vyplňováním daňového formuláře v EPO.
Na školení si s sebou přineste podkladové materiály vaší organizace - účetní výstupy, budete
pracovat přímo s nimi tak, abyste si mohli provést vyplnění konkrétního daňového přiznání.
Vezměte si s sebou také notebooky, kapacita zapůjčení notebooku je velmi omezená.
Prosíme o potvrzení účasti co nejdříve na níže uvedenou emailovou adresu, případně
telefon: 541 215 533.

Přihlášky zasílejte na email: info@annojmk.cz, stále jsou ještě volná místa.
Seminář je díky podpoře JMK bezplatný.

Srdečně Vás zveme na letošní ples ANNO JMK, vstupenky jsou ještě v prodeji, tak neváhejte.
Těšíme se na Vás, přijďte si zatancovat a pobavit se, vždyť o tom přece plesová sezóna je!

„JAK NA PLES“ – několik věcí, na které nezapomenout
1. Ohlášení akce, která bude trvat po 22 hodině
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Kdo poruší noční klid, dopouští se
přestupku, za který lze uložit pokutu do 10000 Kč,
Závěr: ples ohlašte, nejste-li si čímkoliv jisti, informujte se na příslušném obecním úřadu.
2. Poplatek ze vstupného
Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , §6
Platí se z kulturních, sportovních, prodejních a reklamních akcí. Vypočítává se z celkové částky
vstupného, sníženého o DPH a může činit až 20% z úhrnné částky. Platí ji pořadatel, se kterým se
může obec dohodnout na paušální částce. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Závěr: nejste-li si jistí, zda váš ples spadá pod osvobozené akce, domluvte se raději přímo
s příslušným obecním úřadem.
3. Je nutná tombola? Nestačí soutěž o ceny?
Pořádání tomboly podléhá povolení obecního úřadu, příp. Ministerstva financí, a výnos také odvodu z
loterií a podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, s povinností podat hlášení a přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her.
Znění najdete zde http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-202#cast1.
Provozovatelem tomboly může být pouze právnická osoba se sídlem v ČR, které je vydáno povolení k
provozování tomboly správním úřadem v místě pořádání tomboly, u tombol s herní jistinou do 50.000,Kč je to obecní úřad, jinak Ministerstvo financí.
Výnos z tomboly podléhá dani - odvodu z loterií se sazbou 20 % (při datu konání tomboly do 31. 12.
2015) nebo 23 % (pro tomboly konané od 1. 1. 2016). Pokud tombola proběhla ve 4. čtvrtletí roku
2015, provozovatel musí podat do 1. března 2016 přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a
ve stejném termínu odvod i zaplatit. Pokud proběhne tombola v 1. čtvrtletí roku 2016, provozovatel je
povinen podat nejpozději do 20. dubna 2016 hlášení k záloze na odvod z loterií a ve stejném termínu
odvod zaplatit, a poté v následujícím roce musí podat do 1. března 2017 přiznání k odvodu z loterií.
Přiznání k odvodu z loterií se podává buďto elektronicky prostřednictvím webových stránek Finanční
správy ČR www.daneelektronicky.cz (pro právnické osoby se zpřístupněnou datovou schránkou je to
jediný způsob platného podání) nebo písemně – osobně či poštou.
Jinou možností je pořádání soutěže o ceny podle výše uvedeného zákona a podle vyhlášky č.
315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou
loterií, kde nejsou administrativní postupy tak striktní. Znění najdete na
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-315.
Provozovatelem smí být kromě právnické osoby i podnikající fyzická osoba, nevydává se žádné
povolení k uspořádání soutěže o ceny, neplatí se ani žádný správní poplatek za povolení ani odvod z
loterií. Jedinou povinností je oznámit pořádání soutěže o ceny finančnímu úřadu nejpozději 15 dnů
před zahájením soutěže o ceny.
Závěr : v případě menších akcí s věcnými cenami zvažte místo tomboly soutěž o ceny.
4. OSA poplatky
Pokud budete pořádat ples, taneční zábavu atd., jste povinni poskytnout program produkce (jména
autorů a názvy skladeb) akce nejpozději 10 dnů před konáním. Formulář viz
https://forms.osa.cz/forms/LicencniSmlouvaZiveVerejneHudebniProdukce.aspx.
Po jejím obdržení OSA vystaví licenční smlouvu. Důležité je oznámení akce, to musí být provedeno ze
strany organizátora před akcí, ale licenční smlouvu je možné řešit před i po produkci a následně
zaplatit sjednanou autorskou odměnu. Výše autorské odměny je v tomto případě stanovena na
základě Sazebníku OSA. Výše autorské odměny je závislá na počtu účastníků hudební produkce a

výši průměrného vstupného. Hudební produkce, u kterých není vybíráno vstupné nebo je nižší než 30
Kč, se pokládají za produkce se vstupným 30 Kč. Sazebník viz http://www.osa.cz/dolni-menu/ke-sta
%C5%BEen%C3%AD/sazebnik-osa.aspx
Pokud bude na plese hrát kapela s pouze vlastní tvorbou, OSA trvá na nahlášení, protože nemusíte
ani vědět, že je někdo zastupován. Po ověření autora v databázi OSA, tato pak nevystavuje licenční
smlouvu a nepožaduje autorskou odměnu.
Kompletní sazebník a slevy:http://www.osa.cz/media/19128/sazebnik_osa2013_a5.pdf
Závěr: raději nahlaste, počítejte s platbou OSA při kalkulaci, pokuste se využít slev, využijte autorů,
kteří již nepodléhají poplatku z autorských práv.
5. Prodej alkoholu
Dle § 133 odst. 4 zák. č. 353/2003Sb. o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v
lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a
diskoték, povinna nejpozději tři pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat
celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat. Za nesplnění této povinnosti lze
uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.
Při kontrole musí prodejce předložit:
 Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného distributora)
 Koncesi (na žádost vydává živnostenský úřad)
 Kopii oznámení celnímu úřadu
Info opět dávají obce, např. město Brno zde:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsko-technicky/zivnostenskyuradmestabrna/zakladni-informace-k-prodeji-lihovin-a-alkoholickych-napoju/
Závěr: není nutné kvůli dvěma plesům zřizovat koncesi, je lepší se domluvit s někým, kdo koncesi má
a využít jeho služeb.
6. Elektronická evidence tržeb
Příjmy, jejichž přijetí nesouvisí s podnikatelskou činností poplatníka, nejsou evidovanou tržbou a
evidenci nepodléhají. O příjmy z podnikání se nejedná např.:
 V případě spolku, který v rámci své hlavní činnosti vyvíjí i příležitostnou (nikoliv soustavnou)
výdělečnou činnost. Takovou činnost přitom nelze zaměňovat s vedlejší hospodářskou činností dle §
217 odst.2 občanského zákoníku, která vedlejší podnikatelskou činností je vždy (např. živnostenské
podnikání, pronájem nemovitostí). Příkladem výdělečných činností vykonávaných příležitostně v
rámci hlavní činnosti spolku pak může být příležitostné (nikoli soustavné) pořádání společenských a
reprezentačních akcí ve formě plesů, tanečních zábav a společných setkání, které mohou být spojeny
s uskutečněním plateb, např. v souvislosti s prodejem vstupenek a občerstvení, a to i v případě, že
výtěžek překročí náklady. Jako příklad lze uvést představení amatérského divadla, kroužku lidových
tanců, letní tábor, hasičský nebo myslivecký bál, soutěže či závody pořádané spolkem v rámci jeho
hlavní činnosti apod.
Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, Generální finanční ředitelství, verze 1. 31.8.2016.
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf, str. 8.

ANEBO
Najděte někoho, kdo chce výtěžkem plesu přispět vaší organizaci – ideální možnost, pobavíte
se a ještě bude podpořena dobrá věc :-)

Komise Rady JMK
Jak jsme Vás již informovali, i v dalším volebním období se podařilo, že zástupci NNO mají
své místo jako stálí hosté v komisích Rady JMK.
Tito zástupci byli zvoleni na X. Regionální konferenci NNO, která proběhla v roce 2016.
Seznam komisí a jejich členů naleznete zde. Kontaktní adresa pro zasílání vašich podnětů
zůstává stejná, a to komise@annojmk.cz.

Občanská sdružení nemusí měnit název!
Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2014 Sb.) se dočkal první novelizace. Dne 30. 12. 2016
byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony. Tato novela bude nabývat
účinnosti postupně 28. 2. 2017 a 1. 1. 2018, ale některé její části jsou účinné již od jejího
vyhlášení.
Jedna z již účinných částí dopadá na občanská sdružení založená do 31. 12. 2013, která se s
účinností od 1. 1. 2014 automaticky považují za spolky.
Tyto spolky měly podle přechodných ustanovení NOZ (§ 3042) povinnost do 31. 12. 2015
přizpůsobit svůj název nové právní úpravě (tedy doplnit do názvu "spolek", "zapsaný spolek"
nebo "z. s."). Výjimku měly tyto spolky pouze tehdy, byly-li pro to důležité důvody, zejména
užíval-li spolek svůj název dlouhodobě a byl-li pro něj tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo
klamavost nešlo rozumně předpokládat. Záleželo tedy de facto na rejstříkovém soudu, zda bude
změnu názvu vyžadovat a zda případě přistoupí na argumentaci spolku, že se na něj vztahuje
uvedená výjimka .
Z uvedené novely NOZ vyplývá, že spolky vzniklé do 31. prosince 2013 (tedy dříve
občanská sdružení) NEMAJÍ od 30. 12. 2016 POVINNOST mít svůj název v souladu s
požadavky § 216 NOZ.
Samotné znění novely je v této pro spolky tak důležité části poněkud kostrbaté, doufejme, že
ji rejstříkové soudy budou vykládat v souladu s úmyslem zákonodárce. Podrobnosti jsou
uvedeny v důvodové zprávě zde.

Dotace z Jihomoravského kraje pro rok 2017
Upozorňujeme na vyhlášení dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2017. Jsou to
dotační programy pro tyto oblasti :

Dotační oblast Regionální rozvoj, dotační programy Podpora zkvalitnění služeb turistických
informačních center, Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy, podrobnosti
jednotlivých výzev naleznete zde.
Dotační oblast Kultury a památkové péče , dotační programy Podpora rozvoje v oblasti
kultury a památkové péče, Podpora památek místního významu, Podpora Muzejní noci a Noci
kostelů, podrobnosti jednotlivých výzev zde.
Dotační oblast Sociální a rodinná politika, dotační programy Podpora služeb pro rodiny
poskytovaných NNO, Podpora pečujících osob, podrobnosti naleznete zde.
Dotační oblast Rozvoj venkova a zemědělství, dotační podprogramy Rozvoj vinařství a
vinohradnictví, Podpora včelařství, podrobnosti jednotlivých výzev zde.
Dotační oblast Zdravotnictví, Program podpory poskytování domácí hospicové péče,
Podpora a rozvoj NNO zajišťující veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví,
podrobnosti jednotlivých výzev zde.
Dotační oblast Životní prostředí, Program pro poskytování EVVO, podrobnosti zde.
Dotační oblast Prevence a požární ochrany, Program pro podporu protidrogových aktivit,
program Podpory jednotek dobrovolných hasičů obcí JMK pro 2017-2020, podrobnosti zde.
Dotační oblast Vzdělávání, sport a volný čas, dotační program Rozvoj materiálně technické
základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže, podrobnosti zde.
Podání žádostí : 14.2.-28.2.2017

Erasmus + pro podniky a neziskovky
Seznamte se s přehlednou prezentací programu Erasmus + pro podniky a neziskovky.
Dozvíte se jak o aktivitách, tak i o nejbližších výzvách.
http://www.naerasmusplus.cz/file/3038/erasmus-_podniky-neziskovky.pdf

Na závěr již předem avizujeme letošní již 3. ročník ankety
Osobnost NNO JMK roku 2017.
Anketa se opět zaměřuje na vaše kolegy, spolupracovníky či dobrovolníky, prostě osobnosti
z neziskových organizací, které je potřeba ocenit a poděkovat jim za jejich práci a nasazení.
Rozmýšlejte, vybírejte, rozhlédněte se kolem sebe.
O zahájení ankety v dubnu 2017 Vás budeme včas informovat.

Ze zasněženého Brna Vás z kanceláře ANNO JMK zdraví
Zdeňka Veselá

Komise rady JMK

Novela OZ – viz náš web:

Dotace JMK – viz náš web, odkaz

Erasmus + - viz náš web:

