
Příloha č. 3 k Osadnímu řádu ZO ČZS Nová Osada                                   12. 02. 2019 

1) K volbě výboru a  členství v ZO ČZS Nová Osada    
Je potřeba rozlišovat vlastníky parcel na nečleny a vlastníky, kteří jsou členy ČZS 
NO, protože podle stanov ČZS je členská schůze – nejvyšší orgán základní 
organizace a pouze řádný člen dle Stanov ČZS může: 

a. účastnit se veškeré činnosti svazu a organizační jednotky, jíž je členem, 
b. předkládat dotazy, návrhy a podněty ke zlepšení činnosti svazu a organizační 

jednotky, s právem být informován o způsobu jejich vyřízení, 
c. podílet se stanoveným způsobem na rozhodování orgánů svazu a organizační 

jednotky,  
d. volit a být volen do orgánů svazu a organizační jednotky, splňuje-li podmínky 

uvedené v § 4 odst. 1 a 2 těchto stanov,  
  //  (1)   Orgány svazu a organizačních jednotek uvedené v § 3 odst. 1 těchto stanov jsou    
             voleny. Výjimkou je pouze členská schůze základní organizace. 
     (2)    Členem voleného orgánu svazu a organizační jednotky může být pouze zletilý a  
              plně svéprávný člen svazu a čestný člen svazu. // 

e. každoročně být seznámen s  hospodařením základní organizace za 
předcházející kalendářní rok a s plánovanými výdaji na následující období,  

f. nahlížet do všech podkladů, týkajících se činnosti základní organizace a na svůj 
náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů, 

g. obrátit se při sporných záležitostech na kontrolní komisi základní organizace, 
územního sdružení nebo svazu, případně na rozhodčí komisi svazu, 

Tedy právo volby výboru a rozhodování o činnosti ZO Nová Osada, náleží pouze 
členům, kdo člen není, nemůže být připuštěn k volbě a ani volit, tedy nečlenové 
nemohou ani zasahovat do diskuse ČS. Mohou se vyjádřit k problémům Nové Osady po 
ukončení ČS. Nečlen ČZS může být v případě zvolení do některé funkce ihned přijat za 
člena ČZS. 

2) K vedení jednoduchého účetnictví  
Příjmy pobočného spolku za účelové příspěvky, členské známky a 
neodpracovanou brigádnickou činnost inkasované do členů ČZS ZO Nová 
Osada, jsou považovány za členské příspěvky, příjmy od nečlenů jsou příjmem 
ostatním, který je vázán na hlavní zahrádkářskou činnost spolku. Pobočný 
spolek povede jednoduché účetnictví do doby, než přestane splňovat daná 
kritéria:  

- Není plátcem DPH 
- Celkové příjmy spolku za účetní období nepřesáhnou 3 000 000,- Kč 
- Hodnota majetku ( DHM / DNM ) nepřesáhne hodnotu 3 000 000,- Kč 
- V případě, že pobočný spolek již nebude splňovat kritéria pro vedení jednoduchého 

účetnictví, je stanoveno, že přejde na vedení účetnictví (tzv. podvojné účetnictví) a to 
podle metodiky přechodu.  
 

a) Z pohledu účetnictví je potřeba rozlišovat striktně členské příspěvky (tedy členský 
příspěvek může platit pouze člen) a jiné příspěvky pobočného spolku na realizaci 
zahrádkářské činnosti, které mohou být inkasovány i od nečlenů. Jde o to, že příspěvky 
členů jsou tzv. osvobozeným příjmem a jako takový se vylučují v úpravách daňového 
přiznání, inkaso od nečlenů je předmětem daně z příjmu spolku, i když i na tento příjem 
může být uplatněna zase jiná úleva pro veřejně prospěšné poplatníky ( snížit si základ 
daně ). Účelový příspěvek vybíraný od všech vlastníků t.č. ve výši 300 Kč a platba za 
neodpracované brigádnické hodiny á 100 Kč  je na údržbu zařízení a nezbytné výdaje 
k zabezpečení chodu Nové Osady. 

 
Příloha č. 3 k Osadnímu řádu ZO byla projednána na výborové schůzi 6. 3. 2019 bez    
připomínek. Dále byla projednána na ČS ZO dne 27. 4. 2019 a potvrzena v usnesení ČS.                                  


