
VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

Je spolek plátce 
DPH?

Má roční příjmy 
nad 3 miliony Kč?

Má majetek nad 3 
miliony Kč?

Vedete povinně:

  Účetní knihu  

  Přehled o příjmech a výdajích

  Přehled o majetku a závazcích
 
Do rejstříku vkládáte:

  Přehled o majetku a závazcích

Vyhnete se 
možných sank-
cím ze strany 
finančního 
úřadu.
Zároveň je dobré 
mít o financích 
spolku přehled.

Vedete účetnictví 
ve zjednodušeném 
rozsahu či stan-
dardní podobě.

Vedete jednodu-
ché účetnictví

ANO

NE

NEBO

NEBO

ZÁPIS
V REJTŘÍKU Předejdete celé 

řadě možných 
problémů, které 
může chybný 
zápis v rejstříku 
zapříčinit.

Odpovídají informa-
ce zapsané 
v rejstříku aktuální-
mu stavu spolku?
Ověřit to můžete na 
www.or.justice.cz

Především hlídejte:

  Sídlo spolku 

  Členy statutárního orgánu

  Povinné přílohy
Podejte návrh na 
změnu zapsa-
ných údajů.

ANO

NE

Povinnost
spolku Jak na to Proč to řešit

Základní spolkový checklist
Co mít na paměti při správě spolku

Infografika poskytuje pouze základní rozcestník nikoli komplexní návrh řešení.
Podrobnější informace k jednotlivým tématům naleznete na našich stránkách www.frankbold.org
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VEDENÍ
SEZNAMU 
ČLENŮ

PERIODICITA
ČLENSKÉ 
SCHŮZE

KOMUNIKACE
S ORGÁNY

Vedete aktuální 
seznam členů?

Seznam členů vést nemu-
síte a pokud jej vedete, 
nikam ho neposíláte ani 
jej nevkládáte do rejstříku. 
Členové jsou nicméně 
základem spolku a je 
dobré mít přehled.

Máte přehled o 
tom kolik hlasů 
je třeba pro 
většinová 
rozhodnutí, 
neboť máte 
jistotu o tom, 
kdo vše je 
členem. 

Vyhnete se 
nepříjemnostem, 
které mohou v 
krajním případě 
vést až k návrhu 
soudu na zrušení 
spolku.

Budete mít 
jistotu, že vám 
neunikde žádné 
důležité úřední či 
jiné psaní.

Máte ve stano-
vách určeno, jak 
často se musí 
scházet členská 
schůze, či jinak 
nazvaný nejvyšší 
orgán?

Ve stanovách můžete určit, 
že členská schůze se schází 
dle potřeby. Nemusí se pak 
konat pravidelně.

Nezapomňte 
termín dodržo-
vat.

Musíte schůzi 
svolávat jednou 
za rok.

Přebíráte pravi-
delně poštu na 
adrese sídla 
spolku?

I v případě, že máte zříze-
nou datovou schránku či 
určenou adresu pro 
doručování, přesto je 
vhodné schránku v sídle 
spolku sledovat.

Přebírejte, či 
změnte sídlo 
spolku, abyste 
mohli.

Při větším počtu 
členů jej doporu-
čujeme vést.



ČLENSKÉ 
PŘÍSPĚVKY

Ušetříte na 
daních a zjedno-
dušíte si daňové 
přiznání.

Pakliže vybíráte 
členské příspěvky, 
máte je zmíněné 
ve stanovách 
spolku?

Pokud není povinnost 
platit členské příspěvky 
zmíněna ve stanovách, 
jsou předmětem daně z 
příjmu právnických osob.

Zaneste informa-
ci o členských 
příspěvcích do 
stanov.

ANO

NE

ANO
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DÉLKA 
VOLEBNÍCH 
OBDOBÍ

Máte jistotu, že 
máte vždy řádně 
obsazený statu-
tární orgány, 
který za spolek 
skutečně můžet 
právně jednat.

Upravují vaše 
stanove délku 
funkčního 
období statutár-
ního či jiných 
orgánu?

Fuknční období je ve 
stanovách rovněž možné 
určit na dobu neurčitou. 

Nezapomeňte 
uspořádat volby 
včas.

Funkční období 
je v tom případě 
pětileté.

Kč

EVIDENCE
SKUTEČNÝCH
MAJITELŮ

Nyní za nezapsání 
skutečného majite-
le neexistuje pro 
spolky sankce. 
V budoucnu tomu 
tak být může, 
získáte tedy klid v 
duši v případě 
změny.

Má spolek pouze 
tři členy s hlaso-
vacím právem?

Člena či členy, 
jejichž hlas má 
váhu více jak 
25 %.

Zápis do evidence 
provedete přes: 
www.issm.justice.cz

Zapisujete 
tohoto člena či 
členy.

Zapisujete 
statutární orgán, 
či jeho členy.

ANO
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NEBO
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DAŇOVÉ
POVINNOSTI

Při neplnění 
daňových 
povinností může 
finanční úřad váš 
spolek pokuto-
vat.
Pokud se regist-
rujete k dani 
rovnou, nemusí-
te již hlídat, zda 
jste nesplnili 
podmínky.

Má spolek pouze 
příjmy, které 
nejsou předmě-
tem daně, či jsou 
od daně osvobo-
zeny?

např.:
Členské příspěvky
Dotace
Příjmy ze ztrátové 
nepodnikatelské 
činnosti
Dědictví či odkaz

Registraci plátce daně 
provedete u příslušného 
finančního úřadu. 
Doporučujeme se registro-
vat, i když to není povinné.

Daňové přiznání se pak 
standardně podává každo-
ročně do konce března.
Doporučujeme alespoň 
sdělení, že jste neměli 
zdanitelné příjmy.

Nemáte povin-
nost podávat 
daňové přiznání 
ani se registrovat 
jako plátce daně.

Registrujete se 
jako plátce daně a 
podáváte daňové 
přiznání.


