
Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně 
Sídlo: Olomouc, Hejčín, Tomkova 314/45, PSČ 779 00, Česká republika 

IČ: 689 18 992 
 

 

Zápis ze schůze Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně  
 

Datum konání: 23. října 2018, 16:30 - 19:30 hod.  

Místo konání:  Gymnázium Olomouc Hejčín, hudebna  

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

 

1. Úvodní slovo předsedkyně SRGH 

Předsedkyně spolku Mgr. Alena Kopecká, MBA zahájila jednání a informovala přítomné o 

programu schůze. 

Usnesení:Schůze je počtem 21 přítomných usnášeníschopná. 

 

2. Vystoupení vedení gymnázia 

Ředitel gymnázia PhDr. Karel Goš pozdravil přítomné, poděkoval jim za práci pro školu a 

požádal je o změnu účelu dříve schválené dotace pro foyer budovy. 14. 11. 2017 výbor SRGH 

schválil příspěvek škole na nákup sezení do vstupních prostor v hodnotě 50 000,- Kč. Dotace 

nebyla dosud čerpána. 

Usnesení:Odhlasována změna účelu dříve schválené dotace 50000,- Kč pro foyer budovy – 

vedení gymnázia zakoupí závěsný systém k výstavám prací žáků, projektor a projekční plátno. 

 

3. Právní rámec pro činnost SRGH 
 
S účinností od 1. 1. 2014 jsou spolky upraveny v § 214–302 nového občanského zákoníku (č. 
89/2012 Sb.).  
Spolek je zvláštní forma právnické osoby. 

a) Zákon o účetnictví 
Spolky v žádném případě nemohou vést tzv. „Daňovou evidenci“, jelikož jsou právnickou 
osobou. Spolky mohou vést jednoduché nebo podvojné účetnictví.  
13b) odst. 4 - Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví neuplatňují hospodářský rok. 
Výsledek podvojné účetnictví. 
Hospodářka SRGH Bc. Alena Mikulková informovala přítomné o specifikách a možnostech 
účetnictví SRGH, též o tom, že realizovala výběr, kdo a za jakých podmínek by mohl vést 
podvojné účetnictví pro SRGH. Vybrána byla účetní Sylva Šafková. 
Počítá s 300 doklady za rok bez mezd a s tím, že banka bude importována v datových 
souborech. 
Cena za vedení a zpracování účetnictví včetně poradenství a účetní závěrky:  9 500 Kč/ rok 
Pojištění profesní odpovědnosti má na 1 mil. Kč. 
 
Usnesení:Odhlasováno zadání vedení podvojného účetnictví dle návrhu hospodářky SRGH. 
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b) Evidence majetku - neevidujeme. Příspěvky = dary. 
Dar ať už v peněžní či nepeněžní formě není předmětem daně z příjmů fyzických či 
právnických osob. V případě, že je příspěvek: Přijímán k financování zařízení a humanitárních 
akcí v oblasti kultury, školství, vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, 
ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany. 

Smlouva o poskytnutí příspěvku. Dosavadní hotovostní způsob teoreticky možno, ale 
účtovat o každém dokladu. Kdo to bude chodit proplácet?  

Usnesení:Odhlasováno, že hospodářka vytvoří a zašle delegátůmvnitřní směrnici evidence 
formou závazku. Použijeme postupné hrazení bankou. Doklady budou evidovány jako 
podklad k závazku. Neúčtuje se o jednotlivých dokladech. 

c) Zákon o dani z příjmů 
Co může spolek platit: 
Fakturu/doklad  může spolek přijímat pouze od právnických osob, a od fyzických osob, které 
jsou registrované na živnostenském úřadě a k danému typu služby mají oprávnění 
(respektive osoba, která má IČ), anebo které jsou zaregistrované na finančním úřadě a bylo 
jim přiřazeno DIČ (ve tvaru rodného čísla). Další možnosti DPP, DPČ, smlouva o dílo, autorská 
nebo licenční smlouva. Týká se odměny účinkujícím na plese, video plesy atd. 
 
Usnesení:Odhlasováno, žespolek používá pouze nepeněžité odměny - od daně z příjmu 
osvobozeny nepeněžní plnění do max. výše 2000,-Kč/rok, 500,- Kč/případ na osobu. 
 

d) Odpovědnost výboru 
Výbor ručí za chyby celým svým majetkem. Odpovědnost nelze předem smluvně vyloučit. 

§159 (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s 
nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo 
není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při 
jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 

= Každá osoba, která je členem nějakého orgánu ve spolku, je v plném rozsahu odpovědná za 
svá rozhodnutí a činy v rámci dané pozice bez ohledu na to, jestli má adekvátní znalosti a 
schopnosti. Pokud potřebnými dovednostmi neoplývá, platí, že se jedná o jeho osobní chybu, 
jelikož neměl danou funkci přijmout. 

Usnesení:Odhlasováno, že výbor může vybrat a uzavřít vhodné pojištění do částky 10000,-Kč 
 

e) GDPR 
Povinnost vést seznam členů nemáme ve stanovách ukotvenu. Máme povinnost vést seznam 
delegátů. 
Jméno+příjmení+třída = osobní údaj 
Jméno+příjmení+bankovní účet = osobní údaj 
S tím spojeno GDPR. Delegáti a výbor diskutovali, vyplnili a podepsali navržené formuláře. 
 
Usnesení:Odhlasováno, že předsedkyně spolku zajistí prostřednictvím PhDr. Aleny 
Adamíkové předání formulářů třídním učitelům, na třídních schůzkách budou rodiče žáků 
požádáni o jejich vyplnění, přičemž zástupci SRGH v jednotlivých třídách pomohou třídním 
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učitelům s vysvětlením a poskytnutím informací. Třídní učitelé předají vyplněné formuláře 
zpět PhDr. Adamíkové, od níž je následně převezme předsedkyně spolku. 
 
4. Hospodaření 
 
Stav: banka + pokladna = 786tis. 
Členské příspěvky - 331.830,- Kč 
Celkem 1.117.830,- Kč 

 
Způsob a stav výběru členských příspěvků 
Přechod spolku k Equabank – důvody: cena, omezení hotovostních plateb, KB poplatky. 
Způsob - tabulka, mail, VS, (diskutována též možnost využití QR kódu) 
 

Návrh vklady banka EQUA 
   

  

úroková 
sazba úrok po zdanění 

náklady vedení atd.     -   Kč 

termínovaný na 12 měsíců 
500 000,00 

Kč 0,70% 2 975,00 Kč 

spořící výpovědní lhůta 33 dní  
250 000,00 

Kč 0,30% 637,50 Kč 

spořící bez výpovědní lhůty 
330 000,00 

Kč 0,20% 561,00 Kč 

   
4 173,50 Kč 

    stávající banka KB 
   poplatky vedení      -         2 805,00 Kč  

úroky spořicí účet 780000 0,03%               198,90 Kč  

   
-         2 606,10 Kč  

    Celkem +/- 
  

6 779,60 Kč 

 
Stav výběru členských příspěvků - nezaplatilo 9 studentů, 1% viz. sumář. 
Nečlenové 
Návrh omezit adresné příspěvky nečlenům spolku - cestovné, výměnné pobyty, odměny, 
šerpy, plesy. Seznam garantům aktivit. Lze poskytnout jen zaměstnancům školy - GDPR. 
 
Usnesení:Odhlasováno, že opatření zatím spolek neuskuteční vzhledem k nízkému počtu 
nečlenů. K návrhům do budoucna zvážit: 
- nákup notebooku atd. 
- zvýšení členských příspěvků 
navrženo vrátit se při dalším jednání. 
 
Mimořádné členské příspěvky, dotace 
 
Usnesení:Spolek nepřijímá mimořádné členské příspěvky. Výbor spolku se pokusí dle 
aktuálních možností o získání dotací. 
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Sociální příspěvky 
Spolek přijímá žádosti o sociální příspěvek – žádost + informace na webové stránce. Nutná 
definice nepříznivé sociální situace. Návrh - odvíjet od životního minima, příjem max. 3 
násobek. 
 
Usnesení:Odhlasováno, že pokud žadatel doloží příjem do max. 3 násobku životního minima, 
výbor může schválit sociální příspěvek bez předchozího schválení schůzí delegátů. Informace 
bude až ve vyúčtování rozpočtu na konci HR.  
 
Rozpočet 
 
Příspěvky žadatelům 

Rok Schválený rozpočet Skutečný HV 

2015 -168 720,00 Kč 11 462,00 Kč 

2016 -134 832,00 Kč 761,00 Kč 

2017 -116 332,00 Kč 31 112,00 Kč 

2018 -187 170,00 Kč 
  

Návrhy 

čerpáno 2017 požadováno 2018 výbor navrhuje 2018 proti čerpání 2017 proti požadavku 2018 

310 403,00 Kč 598 500,00 Kč 507 000,00 Kč 196 597,00 Kč -91 500,00 Kč 

 
Zvlášť diskutován výměnný pobyt Slovensko – SRGH nezahrnuje tento pobyt mezi 
cizojazyčné výměnné pobyty a zastává též názor, že na dopravě lze vhodným výběrem 
způsobu ušetřit. 
 

PK TV za všechny žadatele - investiční vybavení 

   
původně 

florbalové hole 5ks 5 000,00 Kč   

florbalové míčky 10ks 500,00 Kč   

futsalový míč 2ks 2 200,00 Kč   

Tretry 4 páry 7 000,00 Kč   

set 
bežeckélyže+vázání+boty+hůlky 5 sad 25 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

dresy volejbal dívčí 15sad 15 000,00 Kč   

Celkem 
 

54 700,00 Kč 
  

Provedena inventura zakoupených věcí, výsledky předloženy a diskutovány s delegáty – 
zejména využití běžkařského vybavení v souvislosti s délkou lyžařského výcviku. 
 
Usnesení:Předmětové komisi TV bude doporučeno zakoupení dívčích (menších) velikostí 
běžeckých lyží a bot. Na webové stránce SRGH bude uvedena možnost a podmínky půjčování 
zejména lyžařského vybavení spravovaného PK TV pořízeného z prostředků SRGH pro členy 
spolku. Půjčení vybavení je možné pouze mimo dobu využívání vybavení žáky gymnázia a po 
předchozí domluvě s Mgr. Jiřím Danielem. 
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Odhlasován rozpočet spolku pro rok 2018/2019 dle návrhu výboru. Příspěvky žadatelům ve 
výši 507 000,- Kč, provoz 406 800,- Kč, odměny žákům gymnázia 100 200,- Kč. 
V rámci operativní činnosti spolku může výkonný výbor poskytnout finanční příspěvek na 
pravidelně se opakující akce GOH v období od 1. 7. do 30. 10. každého hospodářského roku 
až do celkové výše 15.000,- Kč bez předchozího schválení členskou schůzí. Tyto budou 
následně zařazeny do rozpočtu daného roku. 
Hospodářský rok  1. 7.2018 - 30.6.2019 

  

     

     Příjmy osvobozené od daně z příjmu 
    

     Příjmy 
  

Výdaje 
 členské příspěvky dle stanov 331 830,00 Kč 

 
příspěvky žadatelům 507 000,00 Kč 

úroky bankovní účty  4 000,00 Kč 
 

individuální soc. příspěvky -? 0,00 Kč 

Celkem příjmy 335 830,00 Kč 
 

účetnictví SRGH 9 500,00 Kč 

   
pojištění výboru 10 000,00 Kč 

   
provoz 5 000,00 Kč 

   
poplatky banka 0,00 Kč 

   
Celkem výdaje 531 500,00 Kč 

     Rozdíl příjmů a výdajů  
  

-195 670,00 Kč 
 

     

     Příjmy z činnosti plněné za účelem poslání bez záměru zisku, kalkulovány na nulu - plesy. 
  

5. Plesy 
 
Výbor SRGH informoval o přípravě plesů 15. a 16. 2. 2019 v pavilonu A Výstaviště Flora.  

16. 10. 2018 proběhla schůzka předsedkyně a hospodářky SRGH se zástupci maturitních 

ročníků a jejich třídními učitelkami. Objednána je hudební produkce, maturantům byl dán 

prostor pro návrhy programu plesů, plánována jednání se zástupci manag. Flory a další.   

 
Upravuje § 28, vyhlášky 504/2002 Sb.:  

a) hlavní činnost (= poslání účetní jednotky podle statutu, stanov nebo jiné zřizovací listiny); 
veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena. Jedná se zpravidla o neziskové 
aktivity spolku - zahrnuje i plesy 

b) hospodářská činnost neboli činnost vedlejší, doplňková, podnikatelská, výdělečná nebo 
jiná. Jsou rovněž uvedeny ve zřizovací listině či ve statutu (např. pronájem prostor, pronájem 
vybavení, reklama). Jedná se zpravidla o takové činnosti, které jsou vykonávány za účelem 
dosažení zisku. - nemáme 
 
Na všechny výdělečné činnosti, které spolek vykonává za účelem dosažení zisku, je nutné 
mít příslušné živnostenské oprávnění. Správní pokuta za podnikání bez ŽL od 500 tis. do 1 
mil. Kč. Dalším rizikem je možnost dopadu EET. 
Podnikání: soustavnost a za účelem zisku. Důležitý je záměr -  kalkulace na nulu. 
Co se stane, když se neočekávaně zisku dosáhne. Pokud je to opravdu ojedinělý případ, stále 
je to považováno za neziskovou činnost. Pokud by se vám však opakovaně stávalo, že 
kalkulace nevyjde, musí se činnost překlasifikovat na podnikatelskou. Loni bylo cca. 16 tis. v 
zisku. 
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Tombola 
Od 1. 1. 2017 se při herní jistině do 100.000,- Kč (počet lístků x cena lístku) nemusí hlásit. 
Prodej vstupenek a lístků do tomboly nepodléhá elektronické evidenci tržeb v případě, že 
ples pořádají neziskové organizace a spolky. V těchto případech však musí být dodrženo, že 
zisk z tomboly je použit k financování hlavní činnosti neziskové organizace či spolku. - My 
poskytneme studentům gymnázia. 
ZHH od 1. 1. 2017 
III. Předmět daně 
Předmětem DHH je obecně provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníky 
hazardní hry. Do předmětu DHH jsou zahrnuty jak hry provozované prostřednictvím 
internetu, tak hry provozované jinak. Předně musí jít o hazardní hru, ke které je třeba 
základní povolení podle zákona o hazardních hrách (jde o loterie, kursové sázky, 
totalizátorovou hru, bingo, technickou hru a živou hru), nebo která má být podle tohoto 
zákona ohlášena (jde o tomboly, u nichž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč a turnaje 
malého rozsahu). Provozování tomboly, u níž výše herní jistiny činí 100 000 Kč a méně, 
předmětem daně není. 
 
Odsouhlasená cena vstupenek na ples dříve: 
do 15.1. - 300/200 Kč 
od 16.1. - 350/250 Kč 
Znamenalo - 40 tis. 

Počet 300 200 

1052 315 600,00 Kč   

400   80 000,00 Kč 

Celkem 
 

395 600,00 Kč 

   

   Počet 350,00 Kč 250,00 Kč 

1052 368 200,00 Kč   

400   100 000,00 Kč 

Celkem 
 

468 200,00 Kč 

   Rozdíl 
 

-72 600,00 Kč 
 
Diskutovány možnosti prodeje lístků na ples i jejich cena.  

Usnesení:Shromáždění delegátů SRGH souhlasí s konáním plesů v termínu 15. a 16. 2. 2019 

v pavilonu A Výstaviště Flora s tím, že odsouhlasil výboru rozpočty plesů kalkulované na nulu. 

Z přijatých žádostí o příspěvky bude žádost Mgr. Jany Pazderové o příspěvek na plesy SRGH 

zahrnuta do rozpočtu plesů a hospodářka SRGH podepíše s Mgr. Pazderovou autorskou 

smlouvu. 

Olomouc, 24. října 2018 

Zapsala:Mgr. Alena Kopecká, MBA, předsedkyně SRGH 


