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adresa:    Tyršova 12, PSČ 787 01 Šumperk 
tel.:     583 214  436 
e-mail:   simicek.oscus@rps.cz  
web          http://sumperk.cuscz.cz/ 
IČ:  495 61651  
Krajský soud Ostrava, oddíl L, vložka 2426 

                     Okresní sdružení Šumperk 
 

 
 
Sportovním klubům a                  Šumperk 10. 5. 2015 
Tělovýchovným jednotám 
Okresním sportovním svazům 
OS ČUS Šumperk 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 k jednání Valné hromady Okresního sdružení ČUS Šumperk, která se uskuteční ve 
 

středu 27. května 2015 od 15.30 hodin. 
 

Valná hromada se uskuteční v Divadelním sále IV. Základní školy, Sluneční ul. v Šumperku. 
 
Pro jednání valné hromady stanovuje OVV ČUS následující program: 
 
Program 1) Zahájení 
  2) Procedurální záležitosti (schválení jednacího řádu VH, volba pracovního   
                           předsednictva, volba mandátové komise VH ) 
  3) Zpráva o činnosti od VH 2014 a hospodaření za rok 2014, včetně kontroly 
      plnění usnesení VH 2014 
  4) Zpráva Revizní komise OS ČUS  Šumperk od VH 2014 
  5) Zpráva mandátové komise o účasti na VH 
  6) Diskuse k předneseným zprávám, předloženým písemným podkladům a   
                           hlasování k záležitostem roku 2014 
  7) Návrh novely stanov Okresního sdružení ČUS v souvislosti s uplatněním 
      Zákona 89/2012Sb. Občanský zákoník 
  8) Návrh rozpočtu OVV ČUS Šumperk na rok 2015 
  9) Návrh programu údržby z dotace Olomouckého kraje pro rok 2015 
           10) Informace k postupu uplatňování Zákona 89/2012Sb. Občanský zákoník v SK/TJ 
           11) Závěr valné hromady 
 
 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 lístek je v příloze 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 a 2014 

    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 je 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  - 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. 
 
Podklady  
k jednání  - obdrží delegáti v tištěné podobě při prezentaci před jednáním VH,  
                                     v elektronické podobě budou zaslány SK/TJ a svazům po 12. 5. 2015 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 3 zástupců SK/TJ a 
okresních sportovních svazů a 3 zástupců OVV ČUS. 

2) Zástupci SK/TJ a okresních 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 dva jsou navrženi delegáty SK/TJ a 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, jsou-li splněny podmínky pro jednání ve smyslu platných „Stanov OS ČUS 
Šumperk“. 

 
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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Kontrola usnesení 
                                                                                               

valné hromady Okresního sdružení ČUS konané dne 28. května 2014 v Šumperku 
 

Valná hromada OS ČUS k jednotlivým bodům programu jednání přijala následující usnesení: 
 
1a) schválila -     program jednání Valné hromady (dále jen VH) OS ČUS 
 
1b) schválila -     jednací řád VH podle předloženého písemného podkladu 
    
2a) zvolila -     pracovní předsednictvo VH ve složení pp. Aleš, Ing. Vintrová, Šimíček, Ing. Žák, 
        Směšný 
2b) zvolila -     mandátovou komisi VH ve složení Hobler, Solařová, Černoch 
 
 
V následném hlasování VH : 
 
3a) schválila   -    zprávu o činnosti a hospodaření OVV ČUS od valné hromady v roce 2013 
                    přednesenou předsedou OVV p. Davidem Alešem 
 
3b) vzala na vědomí  -   informaci o plnění usnesení VH OS ČSTV 2013, podle předloženého 
         písemného podkladu 
 
3c) schválila              -    plnění rozpočtu OVV ČUS za rok 2013, podle předloženého písemného   
                                         podkladu 
 
3d) schválila   -     užití přebytku roku 2013 ve výši 81.000 Kč tak, že bude zaúčtován na   
                                         účet „ nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty“ kanceláře ( SCS ) OS   
                                         ČUS Šumperk. O jeho použití bude rozhodovat OVV ČUS 
 
3e) schválila   -     plnění programu údržby sportovních zařízení 2013 z dotace   
                                         Olomouckého kraje, podle předloženého písemného podkladu 
 
4a) schválila             -    zprávu Revizní komise OS ČUS od valné hromady v roce 2013 
                                         přednesenou předsedou RK Ing. Františkem Tempírem 
 
5a) schválila  -    rozpočet OVV ČUS Šumperk pro rok 2014, podle předloženého   
                                        písemného podkladu. 
 
6a) schválila  -    v pořadí akcí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace   
                                        Olomouckého kraje 2014, podle předloženého písemného návrhu 
 
6b) uložila  -    všem SK/TJ s označením „X“ v písemném podkladu programu údržby 
        sportovních zařízení 2014, aby odstranili svoje právní či administrativní   
                                        nedostatky bránící event. poskytnutí dotace. Termín – do 30. 6. 2014.  
                                        Pokud tyto nedostatky nebudou odstraněny, nebude event. dotace v roce   
                                        2014 poskytnuta. 
 
Plnění k 6b): 
 
SK/TJ zařazené do financování akcí programu údržby z dotace Olomouckého kraje cestou OLKO ČUS 
Olomouc v roce 2014 – Omega Sobotín, SK Loštice, TJJ Morava Velké Losiny, FC Dubicko, KK Zábřeh 
v termínu do 30. 6. 2014 nedostatky odstranily. 
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Hospodaření OVV ČUS za rok 2014 
I. Úvod: 

 
Rozpočet OVV ČUS pro rok 2014 byl schválen Valnou hromadou OS ČUS dne 28. 5. 2014. Na 
jednáních OVV v průběhu roku 2014 bylo čerpání a využívání svěřených prostředků pravidelně 
projednáváno a nebyl shledán důvod, v průběhu roku, rozpočet měnit či upravovat. 
 

II. Vlastní čerpání rozpočtu : (v tis. Kč) 
 
NÁKLADY 
položka        rozpočet                       plnění              plnění v % 
50 – spotřebované nákupy  100   121   121 
51 – služby      55     67   122 
52 – mzdové náklady   460   408      89 
53 – daně a poplatky       5       4      80 
54 – ostatní náklady     30     27      90 
        členský příspěvek ČUS    15     15   100 
Celkem    665   642       97 
 
VÝNOSY 
položka 
60 – výnosy z vlastních výkonů 176   202   147 
68 – přijaté příspěvky     65   101   155 
69 – provozní dotace   424   555   131 
Celkem    665   858   129 
Schodek        0            + 216 
 
Komentář k položkám: 
 
50 – materiál, energie související s provozem kanceláře a budovy OS ČUS Šumperk 
51 – schůze, poštovné, telefony, údržba majetku, pojištění, odpady, elektronické zabezpečení budovy 
52 – mzdy včetně odvodů -  sociální a zdravotní zabezpečení, zákonná pojištění 
53 – poplatky banka 
54 - tvorba sociálního fondu, ostatní výdaje 
 
60 – nájmy v budově OS ČUS 
68 – členské příspěvky SK/TJ a příspěvky okresních sportovních svazů za služby 
69 – dotace ČUS Praha a ČUS Olomouc 
 
Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS 2015: 
 
 

a) VH OS ČUS schvaluje hospodaření s rozpočtem za rok 2014 
b) VH OS ČUS schvaluje použití části přebytku roku 2014 na ev.krytí nákladů roku 2015 a zůstatku 

z přebytku vložením do rezervy OVV ČUS 
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Plnění programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje v roce 2014 
 
 
Olomoucká krajská organizace České unie sportu  obdržela v roce 2014 z rozpočtu Olomouckého kraje cestou Olomoucké krajské organizace České 
unie sportu dotaci v celkové výši 711.000 Kč, z toho 90.000 Kč na činnost  kanceláře OS ČUS ( projekt Servisního centra sportu ) a 621.000 Kč na 
údržbu sportovních zařízení SK/TJ. 
Valná hromada OS ČUS dne 28. 5. 2014 schválila v pořadí akcí celý program, který obsahoval celkem 40 žádostí podaných SK/TJ. Z hlediska 
objemu získaných finančních prostředků byly do financování zahrnuty akce pod pořadovým číslem 1 – 16 z původně schváleného programu. Jednalo 
se o : 
 
p.č. SK/TJ    název akce, popis prací   schváleno VH OS ČUS         plnění 31.12.2014 
 
1. SCHPK Sobotín  oprava podlah v boxech pro koně JEZD  20.000   100%      
2. OMEGA Sobotín  oprava podlah ve stájích JEZD   20.000   100%  
3. Sokol Štíty   oprava kabin na hřišti FO    30.000   100%    
4. Sokol Jestřebí   oprava střechy kabin FO              60.000   100%    
5. Sokol Václavov  oprava hřiště FO     35.000   100%  
6. Sokol Lesnice   oprava laviček na hřišti a kabin FO   28.000   100% 
7. SK Loštice   oprava šaten a ochozu kabin FO             50.000   100%  
8. TJJ Morava V.Losiny  oprava rozvodů vody stájí JEZD   15.000   100%   
9. FC Rovensko   oprava střídaček na hřišti FO    28.000   100% 
10. FOFO Drozdov  oprava střechy kabin FO    20.000   100%   
11. SK Zvole   oprava kabin a střídaček FO              70.000   100%   
12. TJ Šumperk   opravy v areálu Tyršova stadionu             70.000   100%   
13. Sokol Hrabišín  oprava povrchu hřiště FO    50.000   100%    
14. FC Dubicko   opravy zábran za brankami, kabin FO         30.000   100%  
15. KK Zábřeh   oprava stavěčů herny KUŽ             60.000   100%   
16. SK People Šumperk  opravy provozního objektu a plotu TEN  35.000   100% 
                                          621.000 
 
Na všechny akce byly s SK/TJ uzavřeny smlouvy a byly před zahájením akcí navštíveny.        
           
Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk: 
 
a) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2015 schvaluje plnění programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje za rok 2014. 
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S T A N O V Y 
Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. 

 
(návrh novely Stanov pro jednání VH OS ČUS Šumperk dne 27.5.2015) 

____________________________________________________________ 
 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
 
1. Spolek s názvem Okresní sdružení ČUS Šumperk,z.s. (dále jen OS ČUS) je samosprávný a 

dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické 
osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné 
činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. OS 
ČUS sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu 
Šumperk. OS ČUS může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů 
ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou 
činnost na území okresu Šumperk. 

 
2. Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a složky / články národních sportovních svazů jsou 

členskými subjekty OS ČUS. 
 
3. Sídlem OS ČUS je Tyršova ul. č. 12, 787 01 Šumperk. 
 
4. OS ČUS bylo přiděleno IČO  49 561 651 
 

II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

 
 
1. Základním účelem a hlavní činností OS ČUS je: 
 

a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho 
členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své působnosti, 

b) poskytovat služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které 
působí v rámci sportovního prostředí, 

c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských subjektů pro 
zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, 

d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále 
podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných 
členskými subjekty, 

e) provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i 
ostatní zájemce z řad veřejnosti, 

f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy 
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání, školení  
h) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,  
i) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích, 
j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. 

v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností, 
k) spravovat vlastní majetek. 

 
2. OS ČUS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění 
svého účelu. 
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III. 
Orgány OS ČUS 

 
1. Orgány OS ČUS jsou: 
 

a) valná hromada jako orgán nejvyšší, 
b) výkonný výbor jako orgán výkonný, 
c) předseda jako orgán statutární, 
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní. 
 

2. Valná hromada. 
 

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem OS ČUS. Valná hromada je složena ze statutárních 
zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců řádných členských subjektů OS ČUS (dále i jen 
účastníci valné hromady). Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.  

 
2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se 

svolává pozvánkou zaslanou členským subjektům, a to buď na adresu sídla, nebo na elektronickou 
adresu, kterou členské subjekty pro účely komunikace sdělí a současně pozvánkou vyvěšenou 
v sídle OS ČUS.  
 

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň datum, místo a čas konání zasedání a program jednání 
valné hromady. Pozvánka musí být zaslána a vyvěšena nejméně 10 dní před konáním zasedání 
valné hromady. 

 
2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členských subjektů 

nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 
dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné 
hromady sám. 

 
2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 
2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména: 
 
a) rozhodnutí o zrušení OS ČUS s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,  
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky OS ČUS; rozhodnutí o změně sídla 

však náleží do působnosti výkonného výboru, 
c) volba a odvolání členů výboru a volba a odvolání předsedy, 
d) volba a odvolání členů kontrolní komise, 
e) schválení výsledku hospodaření, 
f) schválení rozpočtu, 
g) projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru, 
h) projednání zprávy o činnosti kontrolní komise, 
i) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem OS ČUS, 
j) určení hlavních směrů činnosti OS ČUS, 
k) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle 

těchto stanov, 
l) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků, 
m) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení. 
  

 
 

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem 
rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 
účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných   

 
2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy 

neurčí něco jiného. 
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2.9. K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku bod 2.6.písm. a), b) a 

i) je potřeba souhlasu alespoň 2/3 většiny přítomných. 
  
2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. To neplatí pro 
rozhodování o zrušení nebo přeměně OS ČUS nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto 
záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni 
účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.  

 
2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda OS ČUS 

nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. 
V případě volební valné hromady též její volební řád. 

 
2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, 

kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká 
byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle OS ČUS, a to 
v určených dnech a hodinách. 

 
 
3. Výkonný výbor 
 
3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti OS ČUS v období mezi zasedáními 

valné hromady. 
3.2. Členem výkonného výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která 

je bezúhonná. Členy výkonného výboru, včetně předsedy, volí valná hromada z kandidátů 
navržených řádnými členskými subjekty OS ČUS. Podmínky kandidatury na člena výkonného 
výboru, včetně předsedy, upravuje volební řád. 

 
3.3. Počet členů výboru, včetně předsedy musí být lichý. Členem výboru je vždy předseda jakožto 

statutární orgán OS ČUS.   Funkční období členů výboru je čtyřleté Odstoupí-li ze své funkce nebo 
zemře některý člen výkonného výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce 
v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším 
zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výkonného výboru, včetně 
předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výkonného výboru. 

 
3.4. Výkonný výbor volí ze svého středu místopředsedu. Místopředseda vykonává pravomoci svěřené 

těmito stanovami předsedovi v případě, kdy z jakéhokoli důvodu předseda nemůže nebo 
nevykonává svou funkci.  

 
3.5. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže 

činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 
 
3.6. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 
 
3.7. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny 

těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů OS ČUS. 
 
3.8. Výkonný výbor zejména:  

 
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a 

opatření k jejich realizaci, 
b) organizuje a řídí činnost OS ČUS, 
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy OS ČUS, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do 

působnosti valné hromady, 
d) rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu, 
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e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 
f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku OS ČUS, 
g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 
h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov. 

 
 
4. Předseda 
 
4.1. Předseda je statutárním orgánem OS ČUS. Předseda zastupuje samostatně OS ČUS, a to 

v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda zastupuje OS 
ČUS v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit OS ČUS škodu, kterou tímto jednáním 
způsobí. 

 
4.2. Předseda podepisuje za OS ČUS tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu OS ČUS připojí 

svůj podpis.  
 

4.3. K jednání jménem OS ČUS v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být   
       v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti      
       zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. Plnou moc může udělit pouze    
       předseda.  
 
4.4. Funkční období předsedy je čtyřleté s výjimkou uvedenou v bodě 3.3.  
 
 
5. Kontrolní komise 
 
5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti OS ČUS řádně vedeny a vykonává-li OS ČUS činnost 

v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy OS ČUS. 
 
5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce 

statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora. 
 
5.3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. 
 
5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům OS 

ČUS a členským subjektům OS ČUS. 
 
5.5. Kontrolní činnost dle bodu 5.6. provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného 

podnětu ze strany ostatních orgánů OS ČUS, České unie sportu či členských subjektů OS ČUS. 
V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a 
požadovat od ostatních orgánů OS ČUS, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané 
záležitosti. 

 
Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

 
a) kontrola hospodaření OS ČUS, 
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu 

či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak OS ČUS, tak členským subjektům v případě, kdy tyto 
dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím OS ČUS či prostřednictvím České 
unie sportu 

c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění 
ostatních členských povinností členskými subjekty OS ČUS.  

 
5.6. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i 

valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. 
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IV. 
Členství 

 
A) Druhy členství  
1. Členství v OS ČUS je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská 

práva a povinnosti. 
 
2. Členství se rozlišuje na: 

a) řádné 
b) přidružené 
c) evidované 
 

3. Řádným členem OS ČUS se může stát na základě svého rozhodnutí sportovní klub či tělovýchovná 
jednota, nebo organizační složka/článek národního sportovního svazu, který vyvíjí svoji činnost na 
území okresu Šumperk, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné 
činnosti, tělovýchovy nebo turistiky. Sportovní klub či tělovýchovná jednota nebo organizační 
složka/článek národního sportovního svazu, musí být založeny jako spolek s vlastní právní osobností 
ať originální či odvozenou a musí mít sídlo a vyvíjet svou činnost na území okresu Šumperk. 

 
4. Zájemce o řádné členství se musí ztotožnit s účelem, hlavní činností OS ČUS a musí mít zájem 

podílet se na naplňování společných zájmů s ostatními členy OS ČUS. 
 
5. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky podané 

zájemcem o členství, ke které musí být přiloženy jeho stanovy, výpis ze spolkového rejstříku, 
Stanovy nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činností OS ČUS. Výkonný výbor blíže stanoví obsah 
přihlášky a způsob jejího podání.  

 
6. Přidruženým členem se může stát právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo 

nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti OS ČUS a přispívat k  naplnění 
jeho účelu. 

 
7. Přidruženým členem se může dále stát na základě svého rozhodnutí organizační složka/článek 

národního sportovního svazu sdruženého v České unii sportu, který vyvíjí svou činnost na území 
okresu Šumperk. Právní povaha těchto organizačních složek/článků se odvíjí od stanov příslušného 
národního sportovního svazu. 

 
8. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené 

členství.  
 
9. Evidovaným členem se stává fyzická osoba prostřednictvím svého členství ve sportovním klubu, 

tělovýchovné jednotě, a to v okamžiku, kdy se tyto subjekty stanou řádnými členy OS ČUS dle těchto 
stanov. 

 
10. OS ČUS vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také 

odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden 
elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech 
evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor. 
 

11. Údaje o členech OS ČUS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní 
organizaci, tj. České unii sportu, a to v rámci plnění povinností OS ČUS vůči této střešní organizaci. 
Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména 
v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného 
rozpočtu. Každý zájemce o členství v OS ČUS podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje 
o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny a současně potvrzuje, že s těmito 
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podmínkami seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných 
povinností ohledně zpracování osobních údajů. 

 
12. Každý řádný člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od OS ČUS na jeho náklad potvrzení 

s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o něm vedené, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly 
vymazány.  

 
 

B) Členská práva a povinnosti  
 
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.  
 
2. Členská práva, která přísluší všem členům: 
 

a) účastnit se akcí, školení a  seminářů pořádaných, organizovaných či zabezpečovaných OS ČUS, 
a to podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není 
v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství, 

b) za stanovených podmínek využívat sportovní a obdobná zařízení OS ČUS, 
c) za stanovených podmínek využívat služeb OS ČUS, 
d) účastnit se jednání orgánů OS ČUS, jedná-li se o činnost či jednání daného člena, 
e) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov, 
f) ukončit kdykoli své členství. 

 
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům: 
 

a) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to prostřednictvím svého 
zástupce, 

b) podílet se na řízení OS ČUS,  
c) volit do všech volených orgánů OS ČUS za podmínek dle těchto stanov 
d) být informován o činnosti OS ČUS, 
e) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti OS ČUS.  

 
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 
 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti OS ČUS, 
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy OS ČUS a základní normy sportovního chování, 
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů OS ČUS, 
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží OS ČUS  k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  

usilovat o dobré jméno OS ČUS. 
 

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové: 
 

a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným 
členstvím a činností  v OS ČUS,  pokud  o tom příslušný orgán OS ČUS podle stanov rozhodl, 

b) vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a poskytovat o tom 
příslušná statistická šetření (výkazy), 

c) poskytovat příslušným orgánům OS ČUS pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, 
ekonomických a majetkových poměrech, jsou-li toto údaje nezbytné buď k plnění povinností OS 
ČUS nebo k využívání členských práv řádných členů. 

 
C) Zánik členství 
 
1. Členství v OS ČUS zaniká: 
 
a) vystoupením řádného či přidruženého člena; vystoupení musí být OS ČUS oznámeno písemně a 

musí z něj být patrné, že o vystoupení rozhodl k tomu kompetentní orgán členského subjektu, 
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b) vyškrtnutím řádného člena z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud 
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho 
zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn, 

c) vyloučením řádného či přidruženého člena z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
stanov, jiných vnitřních předpisů OS ČUS, usnesení a rozhodnutí orgánů OS ČUS  nebo jiných 
členských povinností, 

d) zánikem řádného či přidruženého člena, 
e) zánikem OS ČUS  bez právního nástupce, 
f) v případě evidovaného členství fyzické osoby zaniká členství v okamžiku, kdy tato osoba přestane 

být členem členského subjektu OS ČUS nebo v okamžiku, kdy je ukončeno členství členského 
subjektu v OS ČUS, jehož prostřednictvím bylo evidované členství založeno.  

 
2. Člen, jemuž z jakéhokoli důvodu skončilo členství v OS ČUS, je povinen vypořádat své závazky vůči 

OS ČUS. 
  

D) Zánik členství vyloučením: 
 
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení  se  
v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu členů nebo na 
jeho elektronickou adresu, kterou OS ČUS poskytl. 
 
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí 
přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné 
podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.  
 
Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší  
v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 
 

V. 
Majetek  a hospodaření 

 
1. Zdrojem majetku OS ČUS  jsou zejména: 
 

a) členské příspěvky, 
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti 

s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a 
osvětové činnosti, 

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů, 
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod. 
f) dary 

 
2. Majetek OS ČUS je ve vlastnictví OS ČUS jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku 

kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, 
rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým 
majetkem rozhoduje valná hromada. 

 
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem OS ČUS může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může 

rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti. 
 
4. V případě zrušení OS ČUS bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace 
může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické 
osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu OS ČUS. Jestliže OS ČUS obdrželo účelově 
vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor 
s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto 
účelově vázaného plnění. 
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VI. 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1. Členství sportovních klubů a tělovýchovných jednot a organizačních složek/článků národních 

sportovních svazů s právní subjektivitou, vzniklé podle dosavadního znění stanov OS ČUS zůstává 
bez dalšího zachováno. Tyto subjekty jsou nadále řádnými členy OS ČUS. Organizační složky/články 
národních sportovních svazů působících na území okresu Šumperk, se prostřednictvím těchto 
národních sportovních svazů, stávají členy přidruženými. 

 
2. Valná hromada OS ČUS zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně 

formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí 
příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich 
souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.  

 
3. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou OS ČUS dne 27.5.2015 

 
 
 
David A l e š 
Předseda  
 
Okresního sdružení ČUS Šumperk 
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Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2015  
 

 
Návrh rozpočtu je sestavován v rozsahu nezbytných výdajů pro zabezpečení činnosti OVV ČUS a 
kanceláře OVV ČUS ( okresní SCS ) pro rok 2015. Na straně výnosů s mírou reálné znalosti o 
dosažení těchto příjmů. 

 
NÁKLADY ( tis. Kč )             rozpočet 2015 
Položka 
50 – spotřebované nákupy       120 
51 – služby             70 
52 -  mzdové náklady        480 
53 – daně a poplatky               8 
54 – ostatní náklady            40 
        členský příspěvek ČUS           15 
Celkem         733 
 
VÝNOSY ( tis. Kč ) 
Položka 
60 – výnosy z vlastních výkonů      176 
68 – přijaté příspěvky          45 
69 – provozní dotace        400 
Celkem         621 
Schodek                 - 112 
 
Krytí schodku z HV roku 2014      112 
Rezerva z přebytku roku 2014      104 
 
 
 
Komentář k položkám: 
50 – materiál, energie 
51 – schůze, poštovné, telefony, údržba, pojištění, odpady, zabezpečení 
52 – mzdy, cos. A zdrav. Pojištění, zákonná pojištění 
53 – poplatky, banka 
54 – tvorba soc. fondu, ostatní 
 
60 – nájmy 
68 – členské příspěvky SK/TJ, příspěvky okresní svazy 
69 – dotace ČUS Praha, ČUS Olomouc 
 
 
 
Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk 2015 : 
 

a) OVV ČUS schvaluje návrh rozpočtu OVV na rok 2015 
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Návrh akcí programu údržby sportovních zařízení pro rok 2015 z dotace Olomouckého kraje 
 

p.č. název SK/TJ    název akce a popis prací    návrh dotace  právní vztah   poznámka 
1. So Malá Morava   oprava elektro přípojky do objektu TJ - FO  40.000   majetek SPÚ         a) 
2. So Obědné    oprava šaten -  FO     35.000   nájem  obec 2033 
3. So Brníčko    oprava vstupu šaten a oplocení – FO  30.000   nájem obec 2025 
4. Ta Moravičany   oprava soc. zařízení šaten – FO   35.000   vlastník TJ  
5. TJ Šumperk    opravy v areálu Tyršova stadionu   70.000   výpůjčka město 2033 
6. TJ FK Ruda n.Mor.   oprava – výměna ochr. sítí za brankami – FO 40.000   majetek TJ Tatran  b) 
7. So Nový Malín   oprava soc. zařízení – FO + ST   50.000   nájem obec 31.5.2024 c) 
8. So Hrabenov    oprava – výměna kotle ÚT – TĚL   50.000   nájem obec 2030       
9. Sp Loučná nad Desnou  oprava soc.zařízení – FO + TE   40.000   vlastník TJ 
10. So Bratrušov    oprava kabin – FO     30.000   vlastník TJ 
11. SK Bludov    oprava zábran za brankami - FO   20.000   nájem obec 2032 
12. So Sudkov    oprava laviček u hřiště - FO      30.000   výpůjčka obec 2029 
13. KK Šumperk    oprava podlahy kuželny – KUŽ   50.000   výpůjčka město 2023  d) 
14. So lázně Velké Losiny  oprava kanalizace – FO    80.000   vlastník TJ 
15. So Bludov    oprava soc. zařízení – TĚL    40.000   vlastník TJ 
16. Ta Ruda n.Mor.   oprava elektro – TĚL     60.000   vlastník TJ 
17. FK Úsov    oprava laviček u hřiště - FO    20.000   nájem obec 2027 
18. So Sobotín    oprava střechy šaten – VOL    20.000   vlastník TJ 
19. Ba Staré Město   oprava oplocení hřiště – FO    40.000   nájem obec 1.7.2026 
20. FK Bohdíkov    oprava kabin  - FO     30.000   vlastník FK 
21. Ji Rapotín    oprava kotle šaten a kurtů -  FO + TE  40.000   nájem obec 2025 
22. So Lesnice    oprava kabin – FO     60.000   vlastník TJ 
23. Stáj Kyselý Zábřeh   oprava jízdárny – JEZ    30.000   chybí doklad o vlastnictví e) 
24. FC Dubicko    oprava soc. zařízení kabin – FO   50.000   nájem obec 10.3.2028 
25. TK Staré Město p.Sn.   oprava kurtů – TE     25.000   nájem obec 2043 
26. So Štíty    výměna antuky kurtů – TE    15.000   nájem město 2034 
27. TJ SCHPK Sobotín   oprava hrazení – JEZ     15.000   nájem FO 1.1.2024 
28. SK People Šumperk   oprava kurtů – TE     30.000   nájem 31.12.2024 
29. OMEGA Sobotín   oprava stájí – JEZ     15.000   nájem FO 10.9.2033 
30. FO Rovensko    výměna oken kabin – FO    35.000   nájem JUNÁK 1.7.2025 f) 
31. F.O.F.O. Drozdov   oprava střechy kabin hřiště    20.000   vlastník TJ     
32. So Jestřebí    oprava zavlažování – FO    25.000   vlastník TJ 
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I.Legenda: 
 

V popisu použité zkratky - FO – fotbal, ST – stolní tenis, TE – tenis, JEZ – jezdectví, TĚL – tělocvična, KUŽ – kuželky, VOL – volejbal 
 
II.Poznámky: 
 

a) So Malá Morava - jedná se pozemek - majetek Státního pozemkového úřadu ČR - nemáme k dispozici smlouvu na užívání majetku 
b) TJ FK Ruda n. Mor - jedná se o majetek TJ Tatran Ruda n. Mor. – nemáme k dispozici smlouvu na nájem či výpůjčku pro FK 
c) So Nový Malín - nájemní smlouva s obcí je uzavřena pouze do 31.5.2024, což nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace, nejméně 10 leté 

smlouvy  
d) KK Šumperk výpůjčka do 2023 – nesplňuje podmínky nejméně 10 leté smlouvy, jinou smlouvu nemáme k dispozici – nutno doplnit 
e) Stáj Kyselý Zábřeh - nemáme k dispozici doklad o vlastnictví jízdárny - nutno doplnit 
f) FO Rovensko - smlouva uzavřena do 1.7. 2025, avšak s neprávním subjektem. Smlouva musí být uzavřena s právnickou osobností, která je 

zapsána jako vlastník majetku, na který je žádána dotace 
 
III.Akce: 
 
U navrhovaných akcí tohoto programu pod pořadovým číslem 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 23, 25, mají tyto SK/TJ současně požádáno o státní dotaci 
z Programu IV. MŠMT Praha cestou ČUS, nebo cestou FAČR.  
V případech, kdy státní dotace nebude poskytnuta, akce zůstane zařazena v tomto programu údržby z dotace Olomouckého kraje 
V případech, kdy státní dotace bude v objemu vyšším nebo stejném, jako je navrhováno v tomto programu, akce bude pro rok 2015 z tohoto 
programu vyřazena 
V případech, kdy státní dotace bude poskytnuta v objemu nižším, než je navrhováno v tomto programu, akce zůstane zařazena v tomto programu, 
avšak s objemem doplňujícím státní dotaci do výše navrhované pro dotčenou SK/TJ v tomto programu pro rok 2015 
 
Žádost TJ HS Jeseníky nebyla do programu zařazena, vzhledem k tomu, že na majetek TJ je zapsáno na listu vlastnictví KN „zástavní právo 
smluvní“ a v těchto případech dotaci nelze poskytnout. 
 
                       
Návrh usnesení Valné hromady OS ČUS Šumperk 2015 : 
 
 
a) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2015 schvaluje v pořadí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje 2015 
b) Valná hromada OS ČUS Šumperk 2015 ukládá všem SK/TJ s poznámkami  a),b),c),d),e),f), v tomto programu, aby odstranili svoje právní či   
    administrativní nedostatky bránící event. poskytnutí dotace. Termín : do 10.6.2015. 
    Pokud tyto nedostatky nebudou odstraněny, nebude v roce 2015 dotace poskytnuta. 
 
 

-o-o-o- 
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Informace k postupu uplatňování Zákona 89/2012Sb. Občanský zákoník v 

SK/TJ 
 

 
 

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 dříve užívaný zákon č. 83/90 Sb., o 
sdružování občanů. 
 

Nový zákoník upravuje činnost občanských sdružení, automaticky mění jejich formu na spolek a 
mění také způsob jejich registrace.  K datu 1.1.2014 byly všechny SK/TJ dříve registrované  
Ministerstvem vnitra ČR, převedeny do působnosti Krajských soudů a jsou v rozsahu údajů 
poskytovaných při registraci na MV ČR, uvedeny ve veřejném rejstříku na www.justice.cz 
 

Svoje stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do 1. 1. 2017, 
avšak před tím, nejpozději do 31.12.2016 jsou povinny změnit svůj název do podoby, jak 
stanovuje zákon a to pod sankcí ztráty jejich právní osobnosti (subjektivity). Stanovy musí být povinně 
uloženy v úplném znění v sídle spolku. 
 
Současný stav: 
 
 Od října 2014 nabízí kancelář OS ČUS v Šumperku sportovním klubům a tělovýchovným 
jednotám prakticky každý měsíc skupinové i individuální konzultace k problematice úprav stanov SK/TJ, 
shromáždění potřebných dokladů nutných pro návrh zápisu do veřejného rejstříku i sepsání samotného 
návrhu do elektronického formuláře Ministerstva spravedlnosti ČR. 
 
 Tuto možnost využilo a konzultacemi prošlo k dnešnímu dni, z celkového počtu 105 SK/TJ 
evidovaných v OS ČUS k 31.12. 2014, zatím celkem 58 SK/TJ. V této souvislosti je však nutné 
zdůraznit, že ne všechny SK/TJ na konzultacích zúčastněné, mají už celý proces za sebou. Samotné 
změny stanov je třeba připravit a následně projednat a schválit na valných hromadách SK/TJ. Mezi 
nejsložitější úkony je, v případech kdy SK/TJ nemá dosud svoje konkrétní sídlo, nalézt pro tento krok 
řešení a také získat různé souhlasy, zápisy a usnesení z valných hromad, prezenční listiny atd.  
  
 Všem SK/TJ, které o pomoc v této souvislosti projeví zájem, se snažíme pomoci radou i 
praktickými kroky, konzultacemi návrhů úprav stanov i samotným zpracováním návrhů na zápis do 
veřejného rejstříku. 
 

Zůstává však prakticky polovina SK/TJ, o kterých v této souvislosti nemáme informace. Je 
možné, že naši pomoc nepotřebují a vše až po zápis do rejstříku zvládnou samy. Je však také možné, 
že řešení těchto záležitostí v rámci SK/TJ odkládají s tím, že je ještě dost času. Jak je známo, čas je 
v různých souvislostech pojem relativní a termíny stanovené zákonem se rychle blíží. Pokud si nevíte 
rady, využijte naší nabízené pomoci! 
 
 
 


