Plná moc
Dorostová unie, z.s.
IČO: 70148031
sídlem Lonkova 512, Polabiny, 530 09 Pardubice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 3746
zastoupen: Danielem Joklem, předsedou rady
(dále též jen „Dorostová unie“)
tímto zmocňuje:
[vyplňte jméno a příjmení]…………………………………………………………………
[datum narození]………………………………………………………………………………………………
[bydliště]…………………………………………………………………………………………………………………….
(dále též jen „Vedoucí dorostové skupiny“)
k tomu, aby jménem Dorostové unie, z.s. organizoval a vedl činnosti dorostové skupiny č. [doplňte číslo], a to včetně
právního jednání s tím spojeného, tedy zejména aby:
-

Uzavíral smlouvy s limitem jednatelského oprávnění ve výši 50.000 Kč, včetně veškerých
(přičemž se jedná o hodnotou závazku či potenciálního závazku/dluhu Dorostové unie vyplývající z
jednotlivého právního jednání Vedoucího dorostové skupiny)
Zastupoval Dorostovou unii ve všech řízeních týkajících se dorostové skupiny jejímž vedením je Vedoucí
dorostové skupiny pověřen, a v řízeních souvisejících a navazujících, a to před soudy a orgány všech druhů a
stupňů, včetně doručování písemností a jednání se zúčastněnými osobami;
Zastupoval Dorostovou unii ve věcech dotací a obdobných plnění, ve všech věcech (zejména podpis žádosti,
uzavírání smluv, podávání vyúčtování), kdy pro tento bod se odchylně od obecného pravidla výše stanovuje
limit jednatelského oprávnění ve výši: 20.000 Kč;
Zastupoval Dorostovou unii vůči bankám, zejména při dispozicích s bankovním účtem Dorostové unie
č.
ú.
……………………………………………………………………………………………….…………..
vedeného
u
…………………………………………………………………………..……………………….;
Zastupoval Dorostovou unii vůči držitelům poštovní licence (zejména Česká pošta, s.p.).

Beru na vědomí, že Vedoucí dorostové skupiny je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce na kterého může přenést
část nebo veškeré zmocnění v rozsahu této plné moci a souhlasím s tím, že pokud si takových zástupců ustanoví více,
může každý z nich jednat samostatně.
Tato plná moc byla udělena na dobu určitou do 31. 12. 2021.
V Praze ………………………. 2021
(podpis)
za Dorostovou unii, z.s.
Daniel Jokl, předseda rady
Přijímám zmocnění:

(podpis)
[doplňte jméno a příjmení]
Dorostová unie, z.s.
IČ: 70148031 | Lonkova 512, Polabiny, 530 09 Pardubice | e-mail: daniel.jokl@volny.cz | tel.: +420 724 841 722 | ID DS: 5b8k5xm
www. dorostovaunie.cz

Abychom předešli případným budoucím nedorozuměním, tak bychom se rádi ujistili, že Vedoucí dorostové skupiny,
který přijímá zmocnění na základě plné moci uvedené na druhé straně této listiny, zároveň bere na vědomí, že v rámci
vedení dorostové skupiny přebírá veškerou odpovědnost za:
DUCHOVNÍ VEDENÍ
Jako křesťanská organizace vnímáme jako první a nejdůležitější, že jste nejen organizačním vedoucím dorostové
skupiny, ale že ji vedete i duchovně ve spolupráci s Vaším sborem a kazatelem. Věříme, že hlavním cílem celé činnosti
dorostových skupin je vést děti k tomu, aby svěřili svůj život Bohu a uvěřili v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.
Očekáváme tedy, že povede jak své vedoucí, tak i děti k osobnímu vztahu s Bohem, že se za ně budete modlit a že i
svým životem jim budete příkladem.

FINANČNÍ VEDENÍ
Jedná se o finanční vedení dorostové skupiny, včetně vedení účetnictví. Dorostová unie vydala návod, jak vést
účetnictví, přičemž zároveň nabízí, že pokud o to požádáte, tak může vést učetnictví za drobný poplatek za Vás a na
Vás bude pouze poskytovat součinnost. Za existenci a správnost vedení účetnictví dorostové skupiny však odpovídá
vždy Vedoucí dorostové skupiny.
Do této kategorie spadá i to, abyste dorostovou skupinu vedli jako moudří hospodáři, což zahrnuje i získávání
finančních prostředků například formou dotací nebo přijímání darů. Stejně tak to znamená i udržovat si přehled nad
výdaji dorostové skupiny.

PRÁVNÍ VEDENÍ
V této kategorii jde především o zodpovědnost Vedoucího dorostové skupiny, aby měl v pořádku veškeré „papíry“.
Dorostová unie vydává balíčky doporučených vzorů, které Vám mohou výrazně usnadnit tuto činnost (jedná se
především o to mít řádně přijatou a účinnou plnou moc, řádně vést dokumentaci o členství v dorostové skupině a
nakládat s osobními údaji dle právních předpisů, mít řádně vyplněný a podepsaný „balíček pro tábory“, včetně smluv
s vedoucími).
Obecně jde o to chovat se zodpovědně a nepodceňovat právní stránku vedení dorostové skupiny. V případě
pochybností můžete kontaktovat Dorostovou unii, která Vám umožní poradu s právníkem.

ZDRAVOTNÍ VEDENÍ
Vést a mít v pořádku veškerou zdravotní dokumentaci – zejména na tábory. Dbát zásad bezpečnosti i zdravého rozumu.
Chápeme, že k úrazům při aktivitách dochází. Na Vás je však to, abyste jim, pokud možno, předcházeli a vyhnuli se tak
těm „zbytečným“. Rodiče nám svěřují své děti a my jim chceme dát veškeré důvody k tomu, aby k nám měli důvěru.
Dorostová unie vydává balíček zdravotní dokumentace na tábory, který Vám pomůže se v celé problematice
zorientovat a najdete v něm i potřebné vzory.

Svým podpisem stvrzuji, že jsme se pečlivě seznámil jak se samotnou plnou mocí, tak i s rozsahem mé odpovědnosti
jako vedoucího dorostové skupiny a toto zmocnění i odpovědnost, s důvěrou v Boží pomoc, v tomto rozsahu přijímám.

V …………………….. dne …………………….. 2021

(podpis)
[doplňte jméno a příjmení]
Dorostová unie, z.s.
IČ: 70148031 | Lonkova 512, Polabiny, 530 09 Pardubice | e-mail: daniel.jokl@volny.cz | tel.: +420 724 841 722 | ID DS: 5b8k5xm
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