Okresní sdružení České unie sportu
Tyršova 12, 787 01 Šumperk

Sportovním klubům
a
Tělovýchovným jednotám
OS ČUS Šumperk
____________________

Šumperk 7.4.2014

V návaznosti na předchozí informace týkající se uplatnění nového Občanského zákoníku v
podmínkách spolků ( dříve občanských sdružení ), tedy i sportovních klubů a tělovýchovných
jednot, dovolujeme si vás informovat o následujícím :
- 17. března 2014 se za pořadatelství Českého olympijského výboru uskutečnil první seminář
na téma "Spolky a nový Občanský zákoník", který se týkal širších témat této novely v
oblasti spolkové činnosti ve sportu
- 14.dubna 2014 se v Praze uskuteční další seminář za pořadatelství České unie sportu, kde
budeme již seznámeni s konkrétními postupy při nové, resp. doplňující registraci spolků
( SK/TJ ) u Krajských soudů ( zpracování v elektronické podobě ) a dále s nutnými
budoucími změnami ve stanovách spolků vyvolaných novým občanským zákoníkem.
- věcná informace o postupu těchto činností v Okresním sdružení ČUS v okrese Šumperk
bude podána v rámci programu Valné hromady OS ČUS Šumperk dne 28.května 2014
- připomínáme, že termíny v oblasti registrace a změn stanov jsou zákonem stanoveny tak,
aby byl na vše čas a vše potřebné bylo uskutečněno nikoliv pod tlakem, ale pečlivě a
uvážlivě. Pro úpravu názvu 2 roky od 1.1.2014 a pro změny stanov 3 roky od 1.1.2014. V
poslední době svoje služby v této oblasti nabízí různé advokátní kanceláře s ev. hrozbou
promeškání termínu a pod., samozřejmě za patřičnou úplatu.
S ohledem na úpravy stanov je zřejmé, že změna musí být projednávána a schvalována
Valnou hromadou SK či TJ a proto se jeví optimální pro tyto změny období valných hromad
SK/TJ nejdříve v závěru roku 2014, nejspíše však v průběhu roku 2015, ev. 2016.
Potřebnou pomoc při registraci i úpravě stanov poskytne bezplatně výhradně pro členy OS
ČUS servis kanceláře Okresního sdružení ČUS Šumperk
- ne nepodstatnou skutečností je i to, že v průběhu roku 2014 i následně, lze očekávat
vydání různých prováděcích pokynů a také úprav zákona, které mohou mít zásadní
vliv i v oblasti sportu
- máte-li v této oblasti nějaké dotazy, piště na tento mail, případě telefonujte na číslo
603 847 892

V úctě
Vladimír Šimíček
tajemník OS ČUS Šumperk

