
 P O T V R Z E N Í P O T V R Z E N Í 
 
 o výplatě příjmu dle zákona na č. 586/1992 Sb., § 7 o daních  o výplatě příjmu dle zákona na č. 586/1992 Sb., § 7 o daních 
 z příjmu ve znění pozdějších předpisů      z příjmu ve znění pozdějších předpisů. 
  
Jméno příjemce: ...........................................  Dat.nar / OP: ……….................. Jméno příjemce: ...........................................  Dat.nar / OP: ………......... 
 
Bydliště:  ................................................................................................ Bydliště:  ........................................................................................ 
 
Druh příležitostné činnosti: rozhodčí / zápis / čas / tabule / kamera / tech.zápis Druh příležitostné činnosti: rozhodčí / zápis / čas / tabule / kamera / tech.zápis 
 
Vykonána dne: ...................................................................... Vykonána dne: ...................................................................... 
 
Při utkání: ...................................................................... Při utkání: ......................................................................  
 
Vykonána dne: ...................................................................... Vykonána dne: ...................................................................... 
 
Při utkání: ..................................................................... Při utkání: ..................................................................... 
 
Odměna za řízení utkání v Kč ................... Odměna za řízení utkání v Kč: ................... 
 
Náhrada za všední den v Kč: ................... Náhrada za všední den v Kč: ................... 
 
Náhrada za stravné v Kč: ................... Náhrada za stravné v Kč: ................... 
 
Náhrada věcných výdajů v Kč: ................... Náhrada věcných výdajů v Kč: ................... 
 
Odměna stolek/TVCOM/Livestat v Kč ................... Odměna stolek/TVCOM/Livestat v Kč :................... 
 
Celkem k výplatě v Kč: ................... Celkem k výplatě v Kč: ................... 
 ______________________________________________________________  _______________________________________________________________ 
 
Příjemce bere na vědomí, že vyplácený příjem nebyl jeho plátcem zdaněn.      Příjemce bere na vědomí, že vyplácený příjem nebyl jeho plátcem zdaněn. 
V důsledku toho je povinen postupovat podle ustanovení § 138,                       V důsledku toho je povinen postupovat podle ustanovení § 138, 
zák.č. 280/2009 Sb. Daňový řád ve znění pozdějších předpisů                         zák.č. 280/2009 Sb. Daňový řád ve znění pozdějších předpisů 
a dále podle ustanovení § 38g, odst.1 zák.586/1992 Sb. o daních z příjmu.      a dále podle ustanovení § 38g, odst.1 zák.586/1992 Sb. o daních z příjmu. 
 

Příjemce souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů v  souladu se zák. č. 101/2000 Sb.  Příjemce souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů v  souladu se zák. č. 101/2000 Sb.  

a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016   a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  

o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dále souhlasí s  tím,           o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dále souhlasí s  tím, 

že klub může poskytnout výše uvedené informace poskytovatelům dotací (MŠMT, kraj, obec atd.),  že klub může poskytnout výše uvedené informace poskytovatelům dotací (MŠMT, kraj, obec atd.),  

pokud jsou tyto údaje nezbytné pro posouzení oprávněnosti požadavku o tyto dotace.                   pokud jsou tyto údaje nezbytné pro posouzení oprávněnosti požadavku o tyto dotace.  

Je si vědom skutečnosti, že klub je povinen evidovat výše uvedené údaje po dobu nezbytně       Je si vědom skutečnosti, že klub je povinen evidovat výše uvedené údaje po dobu nezbytně 

nutnou v souvislosti s vedením účetnictví klubu (vyplývající z legislativy ČR) a tedy je oprávněn  nutnou v souvislosti s vedením účetnictví klubu (vyplývající z legislativy ČR) a tedy je oprávněn 

tyto údaje na vyžádání poskytnout kontrolním orgánům státní správy.                                           tyto údaje na vyžádání poskytnout kontrolním orgánům státní správy.  

 ______________________________________________________________  _______________________________________________________________ 
 
 
V  ............................................................. dne .............................. V  ............................................................. dne ..............................  
 
 
 
 ..............................................   ..............................................   ..............................................   ..............................................  
 potvrzení klubu podpis příjemce  potvrzení klubu podpis příjemce 


