ESKÝ SVAZ TANE NÍHO SPORTU
Petr BARNAT – pov en ízením ekonomiky
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ležité – všechny zaslané originál doklady, které budou v souladu se zákonem o ú

etnictví a
erpání, musí být p ílohou dopisu

budou odpovídat charakteru ke stanoveným oblastem
edkladatele. P edkládat doklady k proú tování mohou:
- za divizi
- p edseda divize – nebo písemn pov ený hospodá
- za K
- osoba zmocn ná jednat
- jednotlivci - sám za sebe

U individuelních len se p edpokládá erpání finan ních prost edk na základ b žn
stanovených doklad se souhlasem p edsedy divize. Bez podpisu edsedy divize nebudou doklady
proplaceny.
edsedy divizí upozor uji na obchodní vztahy, viz Obchodní zákoník a Ob anský zákoník, kde
je jasn stanoveno co a jak p i sjednávání obchodního p ípadu a jak se smlouvami, v p ípad
finan ní odm ny za výsledky je možno ud lit odm nu, ale erpání bez smluvní vztahu je možno
pouze prost ednictvím proplacení cestovních p íkaz . Pro tento p ípad nelze použít smlouvu o dílo,
smlouvu o innosti atd.. U doklad z tohoto uskute ného vztahu žádáme doložit kopii objednávek
na danou innost nebo kopii smlouvy.

A. divize ( do výše nárok divize )
1)
2)
3)
4)
5)

Sch zová innost - pronájem prostor , cestovné.
Provozní režie – poštovné, kopírování, telefony, faxy.
Náklady na školení porotc , funkcioná a pár .
Spolupo adatelství divize na sout žích v daném regionu.
Odm ny pro nejlepší páry – takovéto náklady by m ly být za azeny do plánu innosti divize a
schváleny vedením divize.

B. kluby ( do výše nárok klub )
1)
2)
3)
4)
5)
6)
-

Cestovné a stravné na sout že pro páry tane ního klubu.
Pronájmy sál na trénink tane ního klubu .
Pronájmy sál na tane ní sout že.
Cestovné porot a funkcioná m na tane ní sout že.
Hudební nosi e – CD, magnetofonové kazety, MD.
Vzd lávací akce pro tane ní klub:
erpání by m lo být za azeno do plánu innosti klubu a schváleno vedením tane ního klubu

U kol. lena, kdy bude podávat k proú tování da ový doklad od jiné právnické osoby ( nap . za
dopravu, pronájem, atd.) musí v pr vodním dopise vypsat o kterou fakturu se jedná, tj. íslo a
ástku v K s tím, že požádá svaz o proplacení této faktury a ode tení z jeho konta. Bez tohoto
pov ení nem že svaz takový doklady proplatit. Dále upozor uji na obchodní vztahy, viz Obchodní
zákoník a Ob anský zákoník, kde je jasn stanoveno co a jak p i sjednávání obchodního p ípadu a
jak se smlouvami. U doklad z tohoto uskute ného vztahu žádáme doložit kopii objednávek na
danou innost nebo kopii smlouvy. Totéž platí pro divize, kde jednozna
požaduje ú etnictví
doložit smlouvy a objednávky.
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