POSTAVENÍ
Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska
dle
zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
● Předpis,

který je pro fungování bývalých občanských
sdružení tak klíčový, je zákon č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník.
● Zákon ustanovením § 3080 bod 154., zrušuje zákon
č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (na jehož základě
občanská sdružení existovala).
● Přechodné ustanovení § 3045 odst. 1, jenž stanoví, že
účinností NOZ se sdružení podle zákona o sdružování
občanů považují za spolky ve smyslu NOZ
(dále jen „Spolky“)
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Ing. Jan Aulický

Stanovy SH ČMS

● Občanské sdružení registrované ke dni účinnosti
NOZ u ministerstva vnitra, se tedy považuje od
účinnosti NOZ za Spolek (viz. ustanovení § 3045
odst.1 NOZ) je povinno přizpůsobit své stanovy
ustanovením NOZ do tří let od účinnosti NOZ
(tj. do 1. 1. 2017).

Ing. Jan Aulický
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Změna Stanov 2014
- Stanovy SH ČMS byly po vleklé čtyřleté diskusi

členů SH ČMS a změnou legislativy v ČR změněny
Shromážděním starostů dne 17. října 2014.
- Změna byla vyvolána schválením Občanského
zákoníku, zákona 89 / 2012, který je účinný od
1. 1. 2014. Tento zákon má 3 081 §.

Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický

4

● Stanovy SH ČMS byly dne 26. 11. 2014 založeny
do Veřejného rejstříku a Sbírky listin Ministerstva
spravedlnosti ČR kde je možné je i najít.
Stanovy pro svou potřebu hledejte na:

www.justice.cz

● Pod IČ: 00442739
● Spisovou značkou: L 2096
● Číslo listiny: L 2096/SL3/MSPH

Ing. Jan Aulický
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Použití Stanov

● Stanovy SH ČMS se pro orgány státní i veřejné
správy nemusejí předkládat v kopii a ověřené.

● Stanovy jsou řádně zaregistrované u Městského
soudu v Praze a zde si je tyto orgány mohou najít pod

Identifikačním číslem:
IČ: 00 44 27 39
a spisovou značkou L 2096
Ing. Jan Aulický
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Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Zde najdete i údaje o všech pobočných
spolcích (SDH), zadáním jejich IČ.
Ing. Jan Aulický
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Ostatní důležité vnitřní předpisy
● Organizační řád SH ČMS – schválen VV SH ČMS
29. 1. 2015
● Jednací a Volební řád SH ČMS – schválen VV
SH ČMS 29. 1. 2015
● Stejnokrojový předpis SH ČMS – schválen SS OSH
20. 4. 2013
● Statut čestných titulů a vyznamenání SH ČMS – schválen
SS OSH 19. 10. 2013
● Statut odborných rad – schválen VV SH ČMS 28. 1. 2016
● Spisový a skartační řád – schválen VV SH ČMS 19. 2. 2006
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD SH ČMS
● Organizační řád SH ČMS – schválen VV SH ČMS dne
29. 1. 2015.
● Organizační řád SH ČMS je důležitým předpisem pro
pobočné spolky SH ČMS (SDH) ve smyslu přeregistrace a
doplnění potřebných údajů do spolkového rejstříku u
městského soudu v Praze.
● Pro změny ve spolkovém rejstříku jsou důležité především
přílohy č. 6 OŘ.
Ing. Jan Aulický
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD SH ČMS
Jedná se o přílohy:
● souhlas se zápisem statutárního zástupce SDH
řádně zvoleného valnou hromadou do spolkového
rejstříku,
● výpis z usnesení VH SDH,
● souhlas s umístěním sídla SDH.
● všechny výše uvedené dokumenty jsou v mutacích

pro okrsky, okresy a kraje
Ing. Jan Aulický
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Organizační řád i s přílohami najdete na:

www.dh.cz

Ing. Jan Aulický
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Stanovy jsou zveřejněny na www.dh.cz a
řádně zaregistrovány u Městského soudu v
Praze pod spisovou značkou L 2096

Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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REGISTRACE A ZMĚNY
● registraci nových pobočných spolků a změny ve spolkovém
rejstříku provádí pouze hlavní spolek Sdružení hasičů ČMS a tím
je statutární orgán, kterým je VV SH ČMS za který jedná starosta
SH ČMS a nebo I. náměstek starosty SH ČMS,
● za registraci a změny ve spolkovém rejstříku se prozatím do
30. 6. 2016 nic nehradí a dle novely zákona 549/ 1991 o soudních
poplatcích § 11 odst.1 písm. k jsou od 1. 7. 2016 spolky úplně od
poplatků zápisů osvobozeny,
● registrace a veškeré změny ve spolkovém rejstříku se provádějí na
tiskopisech dle přílohy OŘ č. 6 a č. 11 kde jsou registrační listy a
jejich přílohy,
Ing. Jan Aulický
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REGISTRACE A ZMĚNY
ve spolkovém rejstříku
● Na některých dokumentech musí být podpisy ověřené.

Jedná se především o dokumenty
- „souhlas se zápisem do spolkového rejstříku s
prohlášením statutárního zástupce“
- „souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla“

Ing. Jan Aulický
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OVĚŘENÍ

Pokud jde o osvobození za správní poplatek za ověření podpisu, je pro
spolky klíčové ustanovení Položky 5, bodu 2, přílohy č. 1 zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:
„2. Od poplatku podle písmene a) jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská
sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k
poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí,
ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v
hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a
sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany
památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty
založeny.“
● Ověřování podpisů (legalizaci) můžeme zdarma pořídit u institucí:

- Hospodářská komora České republiky, krajské úřady, obecní úřady
obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, úřady
městských částí hlavního města Prahy, újezdní úřady a také pošty
označené logem Czech POINT.
Ing. Jan Aulický
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Termíny pro jednotlivé OSH
● Všechna OSH byla kanceláří SH ČMS
vyzvána k doložení potřebných dokumentů a
až na malé výjimky musíme OSH pochválit
za práci, kterou této problematice věnovaly.
● Jednotlivé zpracované OSH jsou přehledně
zveřejněny v tabulce na www.dh.cz

Ing. Jan Aulický
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Ing. Jan Aulický

Stanovy
SH ČMS
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Přehled zpracovaných OSH
● V současné době se zpracovává kraj
Jihočeský,
● Materiály k přeregistraci momentálně
dodává kraj středočeský,
● Dokumenty nedodaly OSH:
Plzeň – město (kraj plzeňský)
Děčín (kraj ústecký)
Přerov (kraj olomocký)
Ing. Jan Aulický

18

Co když se nestihnou provést všechny změny
v zákonem dané lhůtě?
Sbory dobrovolných hasičů (pobočné spolky), které
například mají v rejstříku neúplné informace, nebo
zanikne jejich adresa, či se změní statutární orgán
budou dle běžných mechanizmů vyzvány, aby je
doplnily, a pokud tak neučiní, bude soudem zahájena
jejich likvidace.
Kontrolu svých záznamů v rejstříku sbory mohou
udělat samostatně na www.justice.cz a zadáním svého
Identifikačního čísla IČ.
Likvidátor se určí dle Organizačního řádu čl. 6. bod b.
Ing. Jan Aulický
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Co když se nestihnou provést všechny změny
v zákonem dané lhůtě?

Likvidace je proces vypořádání zejména majetku
pobočného spolku před tím, než přestane existovat. Za
tímto účelem je jmenován Valnou hromadou likvidátor,
který je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného
hospodáře a na kterého přechází oprávnění statutárního
orgánu za spolek jednat navenek.
Likvidátorem může být osoba způsobilá být členem
statutárního orgánu (svéprávná a bezúhonná). Jeho činnost
je omezena jen na ty úkony, které sledují účel
odpovídající povaze a cíli likvidace.
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Kdo sborům s provedením změn ve
spolkovém rejstříku pomůže?
S nově registrovanými sbory, ale i s těmi, kterých
se týkají změny, spolupracuje celá Kancelář
SH ČMS, ale nejvíce oddělení vnitroorganizační
pí Kolouchová. Zápisy změn se musí dělat bez
zbytečných prodlev, jelikož ověření podpisů je
platné pouze 90 dní a i když Kancelář SH ČMS
najala externí spolupracovníky, tak zápis do
spolkového rejstříku se nedá moc zrychlit. Dělá se
totiž elektronicky a server je často dost přetížen.
Na změny máme čas do konce roku 2016.
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Nová povinnost pobočných spolků
„zveřejnění účetní závěrky“
U SDH a Okrsků které vedou jednoduché účetnictví je
povinnost zveřejnit pouze Výkaz o majetku a závazcích,
který je přílohou Přiznání k dani z příjmů (výkaz uveden na
našich stránkách www.dh.cz ). U těch, kteří vedou podvojné
účetnictví se zveřejní Rozvaha.
Zveřejněním se rozumí zaslání Výkazu nebo Rozvahy
Městskému soudu v Praze ve formátu pdf. Dopis podepíše
starosta sboru a soubor pdf. uvede v příloze.
Nezveřejnění není prozatím zákonem sankciováno.
Kancelář SH ČMS připravuje Metodický pokyn, který
zveřejní do konce měsíce.
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Nová povinnost pobočných spolků
„registrace kontrolních orgánů“
U SDH, Okrsků, okresů a krajů se po základním doplnění
údajů budou registrovat na všech stupních kontrolní orgány.
Kontrolní orgán se musí do rejstříku zapsat všemi členy.
Všichni kdo jsou na pozicích revizora účtů, kontrolní a
revizní rady v Okrsku, OSH, KSH a SH ČMS budou muset
podat na hlavní spolek Čestné prohlášení členů kontrolního
orgánu o způsobilosti být členem.
- Jde o dokument, ve kterém člen kontrolního orgánu dává souhlas s tím,
že bude do veřejného rejstříku spolku zapsán jako člen kontrolního
orgánu, včetně potřebných údajů. Čestné prohlášení musí být podepsané
úředně ověřeným podpisem. Pokud člen kontrolní komise má
vysokoškolský (akademický) titul, pak přílohou tohoto čestného
prohlášení musí být také úředně ověřená kopie diplomu.
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(SH ČMS)

● Stanovy musí mít každý spolek, a to dle zákona
89/2012 Sb., Občanský zákoník
● Stanovy řeší základní práva a povinnosti členů
spolků a mají své náležitosti.
● Stanovami se musí všichni členové spolků řídit a
pro tyto členy je to jako pro občany Ústava.

Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy jsou zveřejněny na www.dh.cz a
řádně zaregistrovány u Městského soudu v
Praze pod spisovou značkou L 2096

Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Občanský zákoník – zákon č.89/2012
Díl 3 - Právnické osoby

Oddíl 2 – Korporace
Pododdíl 2 – Spolek od § 214 - § 302
● Založení spolku
● Ustavují schůze
● Vznik spolku
● Pobočný spolek
● Členství
● Seznam členů
● Zánik členství
● Organizace spolku
● Členská schůze
● Dílčí členské schůze
● Shromáždění delegátů
● Náhradní zasedání členské schůze
● Neplatnost usnesení ČS ● Kontrolní komise
● Rozhodčí komise
● Zrušení spolku
● Likvidace spolku
● Fúze spolků
● Rozdělení spolku
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(SH ČMS)
• Stanovy jsou dále zveřejněny ve Veřejném rejstříku kde je
možno si je též najít pod číslem listiny L 2096/SL3/MSPH.
• Do sbírky listiny byly soudem založeny 26. 11. 2014
Stanovy se skládají s 5 částí:
Část první – Základní a obecná ustanovení
Část druhá – Členství a členové
Část třetí – Organizace sdružení
Část čtvrtá – Organizace hospodaření a majetek
sdružení
• Část pátá – Ustanovení přechodná a závěrečná
•
•
•
•

Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy
Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska

Dále mají Stanovy 13 hlav
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hlava první – základní ustanovení
Hlava druhá – obecná ustanovení
Hlava třetí – členství
Hlava čtvrtá – mimořádné členství
Hlava pátá – struktura sdružení
Hlava šestá – ústřední orgány a Kancelář
Hlava sedmá – krajské sdružení hasičů, orgány KSH a kancelář
Hlava osmá – okresní sdružení hasičů, orgány OSH a kancelář
Hlava devátá – Sbor, jeho orgány a členská základna
Hlava desátá – organizační jednotky zřizované ústředními orgány
Hlava jedenáctá – majetek a závazky sdružení
Hlava dvanáctá a třináctá – přechodná a závěrečná ustanovení
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Stanovy sdružení (hlavního spolku) jsou
dále velmi přehledně rozděleny do 107
článků, které řeší všechny potřebné
organizační potřeby pobočných spolků
sdružení a jejich činnost.
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Nejdůležitější změny Stanov
● sladění dle NOZ zákona 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, práva a povinnosti statutárních zástupců
pobočných spolků a volených funkcionářů
● vyspecifikování činnosti sdružení k mládeži,
sportu, spolkové a záchranářské činnosti
● snížení věku pro vstup do sdružení na 3 roky
● vznik a zánik pobočného spolku
● povinnost zvát na jednání VV všech stupňů
vedoucí aktivů Zasloužilý hasič
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Nejdůležitější změny Stanov
● sladění rozhodovacích a výkonných orgánů
Krajského sdružení hasičů s ostatními
organizačními články sdružení. Do KSH přibylo
Shromáždění delegátů OSH
● dopřesnění členství fyzických osob k zákonu o
ochraně osobních údajů
● upřesnění vzniku a zániku organizační jednotkypobočného spolku dle NOZ
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Nejdůležitější změny Stanov
● změna odborných konferencí na odborné
semináře
● nově vznik Kanceláře KSH
● výroční valná hromada se nově nazývá pouze
Valná hromada a koná se jednou za rok
● doplnění čl. 93 majetek organizačních jednotek –
pobočných spolků, a to hlavně nakládání s tímto
majetkem při fůzi, sloučení spolků, rozdělení
spolků, zrušení a zániku
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Předplatné lze objednat
písemně na adrese: Alarm
revue, Hasičský dům,
Římská 45, nebo e-mailem:
alarm.revue@hvp.cz,
nebo telefonicky na čísle
222 518 150 a
724 294 262. Cena se
nemění, celoroční
předplatné pro sbory
i jednotlivé čtenáře zůstalo
na částce 300 Kč.

Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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V roce 2015 se do sbírky zapojilo 87 Sborů
dobrovolných hasičů, kteří společně prodali
19 211
kytiček a do sbírky tak přispěli částkou
450 375,- Kč.
Zapojte se i vy a pomozte dobré věci.

XX. ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině
proběhne již 11. května 2016
a bude zaměřena na nádory reprodukčních orgánů LPR
uvítá pomoc v jakémkoli rozsahu
denprotirakovine@arcadia.cz , www.denprotirakovine.cz

Volejte levněji s hasiči
Změny od 1. 3. 2016

Nová nabídka tarifů
Nové tarify 2016

Stávající tarify
Tarif

Mini

Maxi

Mini

Mini plus

Maxi

29 Kč

599 Kč

99 Kč

249 Kč

599 Kč

Volné minuty

-

neomezeně

30

60

neomezeně

Internet v mobilu

-

200 MB

50 MB

200 MB

1,5 GB

1 Kč

zdarma

1 Kč

zdarma

zdarma

Volání do sítě O2/min

1,90 Kč

zdarma

1,90 Kč

zdarma

zdarma

Volání ostatní sítě/min

1,90 Kč

zdarma

1,90 Kč

1,90 Kč

zdarma

SMS do sítě O2

1,50 Kč

zdarma

1,50 Kč

zdarma

zdarma

SMS ostatní sítě

1,50 Kč

zdarma

1,50 Kč

1,50 Kč

zdarma

MMS

3,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

Měsíční paušál

Volání ve VPN/min

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 12 měsíců.

Presentation title

Author's name

13 April, 2016

ConfidentialCeny jsou uvedeny s DPH.

Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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www.recyklujteshasici.cz
Za čtyři roky spolupráce
hasiči nasbírali 7 103 t
elektrospotřebičů za které
obdržely:

11 972 534,- Kč
V současné době je
zaregistrováno přes

1 185 SDH
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Nejstarší ryze česká cestovní kancelář Autoturist, a. s. vstupuje do 50. sezóny
své úspěšné činnosti. Pro členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jejich
rodinné příslušníky v jubilejním roce připravila cestovní kancelář Autoturist,
a.s. výjimečné bonusy a výhody:
- Chorvatsko – Bungalovy Kanegra – sleva 25% - při objednávce do 28. 2.
2016, poté sleva 8%.
- Chorvatsko – hotel Delfín, ubytování s polopenzí, dítě do 12 let zdarma –
sleva 7% po celou sezonu 2016.
- Maďarsko – Balaton, Club Tihány (hotel a bungalovy) – sleva 12% při
nákupu do 28.2. 2016, při nákupu do 30.5. 2016 sleva 5%, v ostatních
případech sleva 3%
- Česká republika – Orlická přehrada – hotel Panorama – sleva 15% po
celou sezónu 2016.
- Česká republika – Lipno – hotel Fontána – speciální cen CZK 520/osoba
vč. polopenze ve dvou nebo vícelůžkovém pokoji, cena za dítě do 15 let
CZK 300, stravování formou polopenze. Cena nezahrnuje místní
poplatky, hradí se po příjezdu na recepci.
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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REKREACE PRO VŠECHNY
Ubytování v objektu školy je možné:
ve 9 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
ve 2 třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
ve 3 čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
ve 20 dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zařízením
na chodbě
Kromě
toho
v
klimaticky
příznivých měsících je možné
ubytování ve zděných a dřevěných
chatkách pro dalších 78 osob.
V objektu školy je velká jídelna,
víceúčelový sál pro cca 100 osob,
učebna pro 50 osob, učebna pro 25
osob a ještě jeden větší sál.
Stanovy SH ČMS

Ing. Jan Aulický
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Děkuji za pozornost

Ing. Jan Aulický
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