
Hospodářský řád AMK Trabant

1. Úvodní ustanovení
1.1 řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení AMK Trabant 
(dále jen AMK).
1.2 Hospodaření AMK slouží k zabezpečení jeho cílů.
1.3 AMK  je povinný nakládat se svým jměním s nejvyšší účelností a hospodárností.
1.4 AMK nakládá se svým jměním v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy a 
rozhodnutími příslušných orgánů.

2. Související vnitřní předpisy
Mezi související vnitřní předpisy patří zejména :
· Stanovy AMK Trabant
· Statut součástkové základny
· Směrnice k činnosti kontrolní komise
· Směrnice k majetku AMK
· Směrnice k inventarizaci
· Směrnice k hospodaření orgánů AMK
· Směrnice k používání služebního vozidla 

3. Definice pojmů
3.1 AMK Trabant  (občanské sdružení) je právnická osoba spravovaná orgány AMK
3.2 Statutární orgán - osoba, kterou Stanovy AMK opravňují  činit veškeré právní úkony 
jménem AMK 
3.3 Právní subjektivita - způsobilost nabývat vlastním jménem práva a povinnosti
3.4 Daňový subjekt – poplatník nebo plátce daně dle zákona1

3.5 Hospodaření – soubor ekonomickosprávních  činností zabezpečujících provoz AMK, 
mezi které patří správa majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba, 
čerpání a kontrola rozpočtu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních 
hospodářských předpisů a plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření vyplývajících z 
právních předpisů i vnitřních předpisů AMK
3.6 Majetek - věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty
3.7 Čistý majetek – pro účely tohoto řádu se jím rozumí majetek po odečtení veškerých 
závazků

    4. Hospodaření AMK
4.1 AMK Trabant  je občanské sdružení ve smyslu zákona2 registrované u Ministerstva vnitra 
a je právnickou osobou od svého vzniku. Identifikační číslo 45333637
4.2 AMK hospodaří podle rozpočtu,  který každoročně schvaluje Výroční členská schůze 
(dále jen VČS)
4.3 Za hospodaření AMK  je odpovědný statutární orgán.
4.4Výbor AMK předkládá Výroční členské schůzi ke schválení výroční zprávu o hospodaření 
AMK
4.5 V souladu se zákonem vede AMK daňovou evidenci
4.6 AMK zřizuje nejméně jeden běžný účet k zabezpečení platebního styku. Podpisové 
právo k účtu má vždy statutární orgán a dále osoby jím pověřené.
4.7 Pravidla pro hospodaření akcí zabezpečovaných AMK stanoví směrnice k hospodaření 
orgánů AMK
4.8 Hospodaření AMK podléhá kontrole kontrolní komise AMK, která se řídí Směrnicí 
k činnosti kontrolní komise.



      5. Jmění AMK
5.1 Jmění AMK  tvoří souhrn majetku a závazků.
5.2 Zdrojem jmění jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných AMK, výtěžky 
z majetku AMK, dary, příspěvky sponzorů a jiné zdroje.
5.3 Majetkem jsou věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty. Jednotlivé 
druhy majetku popisuje Směrnice k majetku AMK  vydaná  Členskou schůzí AMK
5.4 AMK  může nabývat svůj majetek. S tímto majetkem je oprávněn nakládat v v souladu se 
směrnicí k majetku AMK
5.5 AMK je v souladu se zákonem, povinen provádět inventarizaci majetku. Bližší
podmínky stanoví Směrnice k inventarizaci vydaná Členskou schůzí AMK
5.6 Jakákoliv manipulace jako je prodej, darování, zřízení zástavního práva, převod apod. s 
nemovitým majetkem je možná jen se souhlasem 2/3 většiny přítomných členů 
usnášeníschopné Výroční členské schůze.

      6. Členské příspěvky
6.1 Výši  členského příspěvku či termíny pro jeho vybírání  stanoví pro své členy výroční 
členská schůze.

      7. Činnosti AMK z daňového hlediska
7.1 AMK  je podle zákona1 daňovým subjektem
7.2 činnost AMK vyplývající ze stanov se nazývá hlavní činnost.
7.3 činnosti, které definuje zákon, a činnosti nespadající do hlavní činnosti, se nazývají
doplňkovou činností.
7.4 činnosti, které definuje zákon jako podnikání, nespadají do hlavní ani doplňkové činnosti, 
AMK je může provozovat pouze v souladu se zákony.
7.5 AMK může provádět podnikatelskou činnost. K výkonu takové  činnosti potřebuje souhlas 
Členské schůze.

      8. Závěrečná ustanovení
Tento řád byl schválen Členskou schůzí dne 20.1.2010 a nabývá účinnosti dnem 20.1.2010
 
1 zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění
2 zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění
3 zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
4 zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
5 zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
6 např. zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění


