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adresa: Tyršova 12, PSČ 787 01 Šumperk
tel.:
583 214 436
e-mail: simicek.oscus@rps.cz
internet : http://sumperk.cuscz.cz/
IČ: 495 61651

Krajský soud Ostrava, oddíl L, vložka 2426
Okresní sdružení Šumperk

Sportovním klubům a
Tělovýchovným jednotám
Okresním sportovním svazům
OS ČUS Šumperk

Šumperk 15. 5. 2014

POZVÁNKA
k jednání Valné hromady Okresního sdružení ČUS Šumperk, které se uskuteční ve

středu 28. května 2014 od 15.30 hodin.
Valná hromada se uskuteční v Divadelním sále IV. Základní školy, Sluneční ul. v Šumperku.
Pro jednání valné hromady navrhuje OVV ČUS následující program :
1) Zahájení
2) Procedurální záležitosti ( schválení programu, jednacího řádu VH, volba pracovního
předsednictva, mandátové komise )
3) Zpráva o činnosti OVV ČUS od valné hromady v roce 2013, hospodaření za rok 2013, včetně
kontroly usnesení VH OS ČUS 2013
4) Zpráva kontrolní a Revizní komise OS ČUS o činnosti od VH 2013
5) Zpráva mandátové komise o účasti na VH
6) Diskuse k předneseným zprávám, předloženým písemným podkladům a hlasování
k záležitostem roku 2013
7) Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2014
8) Návrh „Programu údržby sportovních zařízení“ z dotace Olomouckého kraje 2014
9) Informace k uplatnění novely Občanského zákoníku u spolků od roku 2014
10) Závěr
Diskuse bude vedena ke každému bodu programu samostatně. Usnesení budou příjmána vždy
samostatně ke každému bodu jednání. Předkladatelem návrhů usnesení bude OVV ČUS, event.úpravy
návrhů podle průběhu jednání, bude předkládat pracovní předsednictvo VH.
Podle Stanov OS ČUS má právo účastnit se jednání VH OS ČUS jeden delegát za každou
sdruženou SK/TJ a jeden delegát za každý okresní sportovní svaz. Mandát pro delegáty určují SK/TJ a
okresní sportovní svazy. Mandátní lístky jsou součástí této pozvánky.

.
V úctě
David A l e š
předseda OVV ČUS
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Organizační pokyny pro účastníky Valné hromady OS ČUS
Zahájení

- v 15.30 hodin, delegáty prosíme aby zaujali svá místa v sále do 15.25 h.

Místo konání

- valná hromada se koná ve stejném místě, jako VH v roce 2013
- koná v budově IV.ZŠ v Šumperku na ulici Sluneční, vchod
k Divadelnímu sálu ( přízemí ) je z boku hlavní budovy z ulice Sluneční, od
parkovišť. Možnost parkování u budovy školy. Vchod bude označen.
Ulice Sluneční je v Šumperku v sídlišti směrem na místní část Temenici,
směr Bohdíkov, event. Hrabenov – Ruda na Moravou.
Odbočka z ulice Temenické ve směru ze Šumperka do ulice Sluneční je
vlevo na úrovni hostince „Zastávka“ a kotelny – po pravé straně. Při
příjezdu od Rudy n.Mor. event. Bohdíkova – opačně.
Bod GPS pro navigaci ZDE : 49°58'17.079"N, 16°57'24.199"E

Prezentace

Podklady
k jednání

- bude probíhat od 14.45 hodin v předsálí Divadelního sálu. Delegáti při
prezentaci odevzdají svůj mandátní lístek – viz níže, potvrzený vysílající
složkou ( SK/TJ, okresní svaz ) a podepíší se do prezenční listiny.
Pro účastníky bude při prezentaci k dispozici balená voda.

- obdrží delegáti v tištěné podobě při prezentaci před jednáním VH,
v elektronické podobě budou zaslány SK/TJ a svazům po 14.5.2014 a
jsou také k dispozici na http://sumperk.cuscz.cz/

Cestovné

- účastníkům valné hromady nebude vypláceno, delegáti se účastní na
náklady vysílající složky

Časový pořad

- zahájení v 15.30 hodin, předpokládané ukončení do 17.30 hodin

-o-o-o-
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Jednací řád valné hromady OS ČUS Šumperk
(návrh)
A) Pracovní předsednictvo :
1) Jednání valné hromady (dále VH) řídí pracovní předsednictvo tvořené z 1 zástupce TJ/SK, z 1
zástupce svazů a 3 zástupců OVV ČUS.
2) Zástupce TJ/SK a zástupce svazů jsou navrhováni a voleni delegáty valné hromady, ke zvolení
postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných všech delegátů. Zástupci OVV ČUS jsou do
pracovního předsednictva jmenováni OVV ČUS.
3) Pracovní předsednictvo určí ze svých členů řídícího valné hromady.
4) Řídící vede jednání, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí úkony potřebné k
zajištění průběhu jednání.
B) Delegáti valné hromady :
1) O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné
hromady. Delegáti svazů a delegáti TJ/SK musí být pověřeni mandátem své vysílající
složky. Pověřením se rozumí razítko a podpis na mandátním lístku, který je všem delegátům
rozesílán s pozvánkou.
2) Každý delegát má právo vystoupit k projednávaným záležitostem a předkládat náměty a
připomínky. Délka diskusního příspěvku se stanovuje na 4 minuty, připomínka z místa na 1
minutu. Diskutujícímu může řídící odebrat slovo pouze po předchozím upozornění a to v
případě, kdy překročil časový limit, nebo se zcela odchyluje od tématu, či hrubým způsobem
uráží přítomné.
3) Delegát je povinen se zúčastnit hlasování VH a dbát pokynů řídícího, týkající se průběhu
jednání.
4) Práva delegáta mají i přítomní členové OVV ČUS a RK OVV ČUS s výjimkou práva
hlasování, pokud však nejsou současně delegáty TJ/SK nebo svazů.
5) Jednání VH OS ČUS se účastní hosté pozvaní OVV ČUS a mohou se souhlasem pracovního
předsednictva vystoupit v diskusi.
C) Komise valné hromady :
1) Valná hromada volí :
a) mandátovou komisi, která má 3 členy, přičemž jeden je navržen delegáty TJ/SK, jeden delegáty svazů
a jeden je navrhován OVV ČUS.
Ke zvolení členů mandátové komise postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných
delegátů. Komise ze svého středu určí mluvčího, který přednáší zprávu komise.
D) Usnesení valné hromady :
1) VH je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
2) O návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. O návrzích usnesení se
rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům
předkládá OVV ČUS, resp.RK OVV ČUS. Usnesení je schvalováno ke každému bodu jednání
samostatně. Platnost usnesení se řídí Stanovami OS ČUS.
-o-o-o-
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Plnění usnesení VH OS ČSTV 2013, včetně informace o úhradě členských
příspěvků SK/TJ
Valná hromada OS ČSTV Šumperk se uskutečnila dne 5.6.2013 v Šumperku. V návaznosti na program
jednání VH přijala :
- 9 schvalovacích usnesení
- 3 usnesení „zvolila“
- 4 usnesení ukládací
Ukládací usnesení VH bod :
- 3b

uložila – Okresnímu výkonnému výboru ČUS zaslat současně s usnesením
VH OS ČSTV konané dne 5. 6. 2013 členským SK/TJ a okresním sportovním
svazům přehled hospodaření OVV ČSTV v roce 2012
splněno – zasláno v závěru června 2013 elektronickou poštou SK/TJ,
okresním svazům a usnesení rovněž vyvěšeno na webové stránce OS ČUS
Šumperk

- 6e

uložila - OVV ČUS uveřejnit nové znění Stanov OS ČUS na webu organizace
a písemně v elektronické podobě je zaslat všem členským SK/TJ a okresním
sportovním svazům. Termín – do 20. 6. 2013
splněno – 20.6.2013

- 6f

uložila - OVV ČUS projednat a schválit „Zásady výběru členského příspěvku
SK/TJ“.Termín – do 25. 9. 2013
splněno – schválilo jednání OVV ČUS dne 25.9.2013 a následně bylo zasláno
SK/TJ a uveřejněno na webu OS ČUS

- 9b

uložila - OVV ČUS pravidelně sledovat vývoj příjmových i nákladových
položek a v případě nutnosti příjmat operativní rozhodnutí ve smyslu dodržení
schváleného schodku.
splněno – OVV projednával hospodaření s rozpočtem OVV na jednání 25.9.
2013 a 6.11.2013. Žádná mimořádná opatření nebylo nutno schvalovat.

Přehled úhrad členských příspěvků SK/TJ za rok 2013.
Usnesením VH OS ČSTV 2013 byla schválena platba členských příspěvků od každé SK/TJ ve
výši 600 Kč za rok 2013. OVV ČUS na svém jednání dne 25.9.2013 schválil postup výběru těchto
příspěvků, který byl dne 2.10.2013 elektronickou poštou zaslán všem SK/TJ a současně vyvěšen na
webu OS ČUS Šumperk. Termín pro platbu byl stanoven do 30.11.2013. V období do konce roku 2013
bylo ještě před uplynutím termínu 30.11.2013 zasláno SK/TJ upozornění, rovněž tak i po uplynutí
termínu.
V termínu do 31.12.2013 z celkem 126 SK/TJ evidovaných v OS ČUS Šumperk tento členský příspěvek
uhradilo 79 SK/TJ, další SK/TJ avizovalo svoji platbu elektronickou poštou. OVV ČUS po svém jednání
dne 14.1.2014 zaslal výzvu k úhradě členského příspěvku, k jednání OVV ČUS 1.4.2014 příspěvek za
rok 2013 uhradilo 100 SK/TJ. Na tomto jednání OVV ČUS rozhodl zaslat poslední výzvu k úhradě
s termínem do 30.4.2014 s upozorněním, že pokud k úhradě nedojde, budou tyto SK/TJ na jednání
v květnu 2014 2014 vyřazeny z OS ČUS. Několik dalších příspěvek poté uhradilo.
Na jednání OVV ČUS dne 14.5.2014 v souladu s články V/1, VI/2d a VII/1-3 ukončil členství v OS ČUS
Šumperk 16 SK/TJ a vzal na vědomí rozhodnutí 5 SK/TJ, které ukončily svoji činnost, resp. písemně
oznámily ukončení členství v OS ČUS Šumperk. Aktuální počet SK/TJ sdružených v OS ČUS Šumperk
je 105 SK/TJ.
Návrh usnesení VH :
a) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2014 bere na vědomí plnění usnesení VH OS ČSTV 2013
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Rozpočet OVV ČUS Šumperk 2013 – plnění k 31.12.2013
Valná hromada OS ČSTV 2013 schválila rozpočet OVV ČUS, jehož plnění bylo projednáváno na
každém jednání OVV v roce 2013 i na jednání OVV 1.4.2014. V následující tabulce je přehled
jednotlivých výdajů i příjmů členěný podle platné účetní osnovy.

Náklady : ( tis. Kč )
položka

plnění

% roku

50
79
460
5
29

127
48
420
5
30
15

241
61
91
100
103

623

645

103

180
79
300

180
65
481

100
82
120

Celkem

559

726

129

Schodek

- 64

81

50
51
52
53
54

- spotřebované nákupy
- služby
- mzdové náklady
- daně a poplatky
- ostatní náklady
- členský příspěvek ČUS

Celkem

rozpočet

Výnosy : ( tis. Kč )
60
68
69

- výnosy z vlastních výkonů
- přijaté příspěvky
- provozní dotace

Komentář :
50
51
52
53
54

- materiál, energie – nákupy provozního materiálu do tiskáren a kopírky, vyšší podíl
ČUS na energiích v budově z důvodů snížení pronajímané plochy
- schůze, poštovné, telefony, údržba, pojištění, odpady, zabezpečení budovy
- mzdy, sociální a zdravotní pojištění, zákonné pojištění
- poplatky banka, daň z nemovitosti
- tvorba soc. fondu, ostatní
- členský příspěvek ČUS – jedná se o členský příspěvek, který uhradila OS ČUS Šumperk
ČUS Praha v roce 2013

60
68
69

- příjem z nájmů v budově
- od okresních svazů za služby, členský příspěvek SK/TJ
- dotace ČUS Praha a mimořádná dotace OLKO ČUS Olomouc

Návrh usnesení VH :
a) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2014 schvaluje plnění rozpočtu OVV ČUS za rok 2013
b) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2014 schvaluje užití přebytku roku 2013 tak, že bude
zaúčtován na účet „ nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty „ kanceláře ( SCS ) OS ČUS Šumperk.
O jeho event. použití bude rozhodovat OVV ČUS.
-o-o-o-
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Plnění programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje v roce 2013
Valná hromada OS ČSTV 2013 schválila v pořadí program údržby sportovních zařízení v SK/TJ okresu Šumperk, finančně podporovaný z dotace
Olomouckého kraje cestou Olomoucké krajské organizace České unie sportu. Na základě předložených žádostí SK/TJ bylo do programu zařazeno a
VH schváleno 33 SK/TJ. OS ČUS Šumperk v závěru června 2013 na tento účel obdržel dotaci v celkové výši 721.100 Kč, což umožnilo finančně
podpořit
16, resp. 17 SK/TJ. Jednotlivé SK/TJ v rámci svého povinného 30% podílu vlastních zdrojů vložily do těchto akcí 419.766 Kč, celkem tedy včetně
dotace vznikla hodnota 1 141.266 Kč.
Zde se nejedná o dotace poskytnuté ze státní dotace MŠMT Praha, kde v roce 2013 obdrželo cestou ČUS dotaci 5 SK/TJ ( Ta Ruda, So Bludov,
So Hrabenov, Loko Zábřeh, SKI KLUB Šumperk ) v celkové výši 114.500 Kč a cestou FAČR Praha 8 SK/TJ ( So Sudkov, Ta Písařov, FK Mohelnice,
FK-SAN JV Šumperk, FK Bohdíkov, SK Zvole, SK Bludov, Ta Moravičany ) v celkové výši 256.495 Kč. O tomto rozdělení nerozhodují orgány OS
ČUS Šumperk. Kancelář OS ČUS ( SCS ) u těchto akcí zabezpečuje celou administraci, včetně vyúčtování.
O využití dotace Olomouckého kraje dává přehled následující tabulka :
p.č.
SK/TJ
název akce, popis prací
dotace
plnění
1.
So Bratrušov
oprava technického zázemí hřiště FO
50.000
49.532
2.
So Sobotín
oprava přístřešku na hřišti VOL, MK
17.000
17.000
3.
TK Staré Město p.Sn.
opravy v areálu TEN
40.000
40.000
4.
Ta Ruda
oprava závlahy na hřišti FO
35.000
35.000
5.
Loko Zábřeh
oprava topení tělocvičny TJ
50.000
50.000
6.
So Hrabenov
oprava okapů tělocvičny
40.000
40.000
7.
SK Zábřeh
celková údržba travnatého hřiště FO
50.000
50.000
8.
FK Hanušovice
oprava zábradlí a laviček diváků FO
40.000
40.000
9.
So Bohdíkov
výměna oken a dveří tělocvičny
30.000
30.000
10.
So Dolní Studénky
oprava střechy tělocvičny
80.000
80.000
11.
TJ Šumperk
opravy a údržba v areálu Tyršova stadionu
100.000
100.000
12.
Sp.Loučná nad Des.
oprava plochy hřiště FO
50.000
50.000
13.
So lázně Velké Losiny
oprava chodníků a kanalizace areálu FO
60.000
60.000
14.
So Jedlí
oprava střídaček hřiště FO
20.000
19.600
15.
FK Úsov
oprava fasády kabin a laviček FO
30.000
30.000
16.
KK Šumperk
opravy podlahy herny KUŽ
40.000
29.500
17.
SK People Šumperk
drobné opravy
468
Celkem
721.100
U akce č.16 – KK Šumperk se nejedná o nedočerpání dotace, ale o částku, která byla z celkové dotace k dispozici. U č.17 – SK People Šumperk jde
o dorovnání celkové částky dotace po sumaci jednotlivých vyúčtování.
Návrh usnesení VH :
a) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2014 schvaluje plnění programu údržby sportovních zařízení 2013 z dotace Olomouckého kraje.
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Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2014
OVV ČUS Šumperk projednal a doporučuje VH OS ČUS rozpočet pro rok 2014, který vychází
z finančních možností
Náklady : ( tis. Kč )
položka

plnění 2013

rozpočet 2014

50
79
460
5
29

127
48
420
5
30
15

100
55
460
5
30
15

623

645

665

180
79
300

180
65
481

176
65
424

Celkem

559

726

665

Schodek

- 64

81

0

50
51
52
53
54

- spotřebované nákupy
- služby
- mzdové náklady
- daně a poplatky
- ostatní náklady
- členský příspěvek ČUS

Celkem

rozpočet 2013

Výnosy : ( tis. Kč )
60
68
69

- výnosy z vlastních výkonů
- přijaté příspěvky
- provozní dotace

Komentář :
50

53
54

- materiál, energie – nákupy provozního materiálu do tiskáren a kopírky, papír a další provozní
materiál, energie v budově OS ČUS
- schůze, poštovné, telefony, údržba, pojištění, odpady, zabezpečení budovy
- mzdy, sociální a zdravotní pojištění, zákonné pojištění ( ekonomka ½ úvazek, tajemník
DPČ, event. DPP podle finančních možností
- poplatky banka, daň z nemovitosti
- tvorba soc.fondu, ostatní

60
68
69

- příjem z nájmů v budově
- od okresních svazů za služby, členský příspěvek SK/TJ
- dotace ČUS Praha, dotace OLKO ČUS Olomouc

51
52

Návrh usnesení VH :
a) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2014 schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014

-o-o-o-
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Návrh programu údržby sportovních zařízení pro rok 2014 z dotace Olomouckého kraje
Olomoucká krajská organizace České unie sportu opětovně obdržela z rozpočtu Olomouckého kraje dotaci na podporu údržby sportovních zařízení
v SK/TK. Všechny SK/TJ sdružené v OS ČUS Šumperk obdržely 8.1.2014 výzvu k podání návrhů na zařazení do tohoto programu, která byla rovněž
vyvěšena na webové stránce OS ČUS Šumperk. Do 10.března 2014 podalo svoje požadavky celkem 44 SK/TJ na celkovou sumu cca 4,400.000 Kč.
Podle předložených požadavků lze konstatovat, že v řadě případů se jedná o velmi hrubý odhad budoucích nákladů i skutečnost, že některé z nich
jsou spíše charakteru investic.
Následně byla provedena kontrola oprávněnosti podaných požadavků, jak z hlediska majetkových vztahů k majetku ( možnost použití je na majetek
ve vlastnictví SK/TJ prokázaný příslušnými doklady, resp. na majetek v dlouhodobém nájmu či výpůjčce min. 10 let od doby poskytnutí dotace. ).
Současně zde platí podmínka finanční spoluúčasti SK/TJ ve výši min. 30% nákladů akce.
Do návrhu programu nejsou zařazeny SK/TJ, kterým bylo rozhodnutím OVV ČUS dne 14. 5.2014 ukončeno členství v Okresním sdružení ČUS
Šumperk pro neplnění základních povinností člena OS ČUS a o dotaci žádaly ( So Palonín ) a dále SK/TJ, které neodevzdaly svůj výkaz hospodaření
za rok 2013 ( So Nový Malín, So Brníčko, OLPA Jindřichov ).
OVV ČUS Šumperk s využitím poznatků o historii čerpání dotací na tento účel v minulých létech, schválil následující návrh :
p.č.

SK/TJ

název akce, popis prací

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

SCHPK Sobotín
OMEGA Sobotín
Sokol Štíty
Sokol Jestřebí
Sokol Václavov
Sokol Lesnice
SK Loštice
TJJ Morava V.Losiny
FC Rovensko
FOFO Drozdov
SK Zvole
TJ Šumperk
Sokol Hrabišín
FC Dubicko
KK Zábřeh
SK People Šumperk
So Horní Studénky
Sokol Malá Morava
So Obědné
FK Ruda n/M
Ta Moravičany
Celtic Líbivá

oprava podlah v boxech pro koně JEZD
oprava podlah ve stájích JEZD
oprava kabin na hřišti FO
oprava střechy kabin FO
oprava hřiště FO
oprava laviček na hřišti a kabin FO
oprava šaten a ochozu kabin FO
oprava rozvodů vody stájí JEZD
oprava střídaček na hřišti FO
oprava střechy kabin FO
oprava kabin a střídaček FO
opravy v areálu Tyršova stadionu
oprava povrchu hřiště FO
opravy zábran za brankami, kabin FO
oprava stavěčů herny KUŽ
opravy provozního objektu a plotu TEN
výměna oken a dveří tělocvičny TJ
opravy elektro SZ a laviček FO
opravy šaten FO
oprava sítí za brankami, kabin FO
opravy SZ kabin FO
opravy branek, střídaček, kabin FO
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žádá

návrh

právní vztah k majetku

42.000
30.000
45.000
187.000
50.000
40.000
250.000
58.000
36.000
35.000
270.000
400.000
80.000
167.000
100.000
80.000
100.000
26.000
40.000
110.000
40.000
20.000

20.000
20.000
30.000
60.000
35.000
28.000
50.000
15.000
28.000
20.000
70.000
70.000
50.000
30.000
60.000
45.000
50.000
15.000
30.000
40.000
30.000
15.000

nájem do 1.1.2024
nájem do 3.9.2020 X)
vlastnictví TJ
vlastnictví TJ
nájem do 31.12.2023
nájem do 2045
nájem do 31.8.2014 X)
vlastník TJ
X)
nájem do 2026
nájem do 2026
vlastník SK
výpůjčka do 2033
nájem do 2038
nájem do 10.3.2023 X)
nájem do 30.3.2023 X)
nájem do 31.12.2024
vlastnictví TJ
nájem do 2024
nájem do 2033
X)
nájem do 2029
nájem do 2025
chybí smlouva
X)

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

TJ Libina
Sokol Hrabenov
Sp.Loučná nad Des.
FK SAN JV Šumperk
So Bratrušov
Ta Ruda n/Mor.
FK Mohelnice
SK Bludov
SK Zábřeh
So Sudkov
KK Šumperk
So lázně V. Losiny
So Bludov
So Bohdíkov
Loko Zábřeh
FK Úsov
Sokol Sobotín
TJ HS Jeseníky

oprava zábran a střídaček FO
100.000
opravy fasády a okapů tělocvičny
200.000
oprava střechy kabin a tribuny FO
60.000
opravy a údržba hřiště FO – UT
205.000
opravy šaten FO
42.000
oprava přístavby tělocvičny a kurty TEN 110.000
údržba hřiště FO – UT
100.000
opravy zábran za brankami FO
30.000
údržba hlavní plochy hřiště FO
150.000
opravy laviček a kabin hřiště FO
40.000
oprava podlah herny KUŽ
60.000
opravy hřišť a kabin FO
550.000
opravy SZ a oken tělocvičny
50.000
opravy SZ tělocvičny
32.500
opravy izolací, zateplení a parket telocv. 120.000
opravy podlah a omítek kabin FO
20.000
oprava střechy provoz.objektu hřiště
26.600
výměna lan u lyžařských vleků
130.000

50.000
80.000
40.000
50.000
29.000
60.000
40.000
20.000
80.000
30.000
30.000
80.000
40.000
30.000
60.000
15.000
20.000
50.000

nájem do 2014
X)
nájem do 2030
vlastnictví TJ
výpůjčka do 2030
vlastnictví TJ
vlastnictví TJ
vlastnictví FK
nájem do 2032
nájem do 30.3.2023 X)
vlastnictví TJ, nájem do 2029
výpůjčka do 31.121.2023
vlastnictví TJ
vlastnictví TJ
vlastnictví TJ
vlastnictví TJ
nájem do 2027
vlastnictví TJ
vlastnictví TJ
X)

Návrh usnesení VH :
a) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2014 schvaluje v pořadí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje
b) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2014 ukládá všem SK/TJ s označením X) v tomto programu, aby odstranili svoje právní či administrativní
nedostatky bránící event. poskytnutí dotace. Termín : do 30.6.2014.
Pokud tyto nedostatky nebudou odstraněny, nebude v roce 2014 event. dotace poskytnuta.

-o-o-o-
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Informace k novému Občanskému zákoníku
Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově
také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o
sdružování občanů.
Nový zákoník tedy upravuje činnost občanských sdružení, automaticky mění jejich formu na
spolek a mění také způsob jejich registrace. Všechny změny, které vyplývají z nového občanského
zákoníku, jsou popsány v tomto dokumentu. Principiálně se ale pro občanská sdružení působící ve
sportu moc nemění.
Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve
stanovách především podle svých potřeb. Většina zákonných ustanovení se tak uplatní teprve v
okamžiku, kdy stanovy pro konkrétní záležitost nebudou mít svou vlastní úpravu. Pouze nepatrná část
zákonných ustanovení tak spadá mezi ta, od kterých se nelze v rámci stanov odchýlit.
Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do tří let od nabytí
účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1. 1. 2017. Ve stejné lhůtě je třeba zapsat pobočný spolek
v případě, kdy jsou zřízeny organizační jednotky, a to pod sankcí ztráty jejich právní osobnosti
(subjektivity). Stanovy musí být povinně uloženy v úplném znění v sídle spolku.
O jeden rok kratší lhůtu poskytli zákonodárci spolkům na úpravu názvu. Název spolku musí
povinně obsahovat odkaz na svou právní formu, tedy součástí názvu musí být slova „spolek“ nebo
„zapsaný spolek“, postačí i zkratka „z.s.“ Svůj název (v minimální rozsahu přidání zkratky z.s.) musí
spolky přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do dvou let od nabytí účinnosti nového občanského
zákoníku, tj. do 1. 1. 2016. Nenechte se zde mýlit informacemi, že tato povinnost je nejpozději do
30.6.2014, jinak SK/TJ zaniká.
Jak je vidět z výše uvedených termínů změn, mají doposud občanská sdružení dost času na
úpravu jak stanov, tak vnitřní struktury, příliš otálet ale nedoporučujeme. Také proto, že změny stanov
SK/TJ atd. musí být projednány a schváleny valnými hromadami SK/TJ. Vhodné proto budou valné
hromady konané v průběhu roku 2015, nejpozději však v roce 2016.

Spolky se podle nové právní úpravy povinně zapisují do veřejného rejstříku
Podle znění zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. přebírají od 1. 1. 2014 agendu
spojenou s registrací spolků (dosud občanských sdružení) místně příslušné rejstříkové soudy. Již
existujícím spolkům – SK/TJ, doporučujeme ověřit si zapsané údaje. Ověření lze učinit na webu
www.justice.cz zadáním IČO vaší SK/TJ, nebo přesného názvu, v části „veřejný rejstřík“.
V případě zjištění nesouladu skutečných údajů dříve nahlášených Ministerstvu vnitra ČR s údaji
zapsanými ve spolkovém rejstříku není potřeba správné údaje zapisovat (zápis údajů je zpoplatněn).
Nesoulad údajů je možné vyřešit podáním podnětu s vysvětlením chyby a dokumentem dokládajícím
chybnost zápisu příslušnému rejstříkovému soudu. Jak v této věci ev. postupovat vám také poradí
kancelář – servisní centrum sportu OS ČUS Šumperk.
Podle zákona o soudních poplatcích, č. 549/1991 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2014, bude
každý zápis (nového spolku i změněných údajů) do rejstříku zpoplatněn částkou 1 000 Kč. Případné
osvobození spolků (v zásadě všech právnických osob) od soudních poplatků je v zákoně navázáno na
status veřejné prospěšnosti, který má být podle znění nového občanského zákoníku upraven zvláštním
zákonem. Návrh tohoto zákona však doposud nebyl schválen, a proto lze předpokládat, že poplatek
bude soudy požadován.
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Česká unie sportu má připravené vzorové stanovy odpovídající znění nového občanského
zákoníku. Tyto vzorové stanovy však bez potřebného výkladu a vysvětlení nelze automaticky použít pro
uskutečnění změn stanov SK/TJ.
Jejich správné použití i celý proces zápisu spolku jsou poměrně náročné, proto se již uskutečnily
v březnu a dubnu 2014 pro pracovníky kanceláří ČUS - Servisních center sportu ČUS v krajích a
okresech dva semináře a další budou navazovat tak, aby kanceláře OS ČUS ( servisní centra sportu )
byla schopna poradit zástupcům SK/TJ se všemi změnami, které bude nutné se změnou občanského
zákoníku v legislativě SK/TJ učinit.
S ohledem na celou řadu nejasností ve výkladu a využití občanského zákoníku, se však také
očekávají změny, které se mohou promítnout i do částí týkajících se SK/TJ.
S organizačním postupem spolupráce a pomoci SK/TJ vás co nejdříve seznámíme cestou
Zpravodaje OS ČUS Šumperk a vše bude také umístěno na webové stránky OS ČUS.

-o-o-o-
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