
 
 

 

 

11. Změna legislativy ŠSČR 

 
V tomto bodě předkládám Konferenci ŠSČR: 
 

1. Nové znění Stanov ŠSČR 
 
Aktualizace především plní úkol poslední Konference, tedy otevření svazu individuálním členům a 
vyřešení postavení oddílů, které nejsou spolky. Vedle toho obsahuje řadu drobných oprav, odstranění 
nevyužívaných přebytečností, přípravu na zavedení GDPR, počítá s možností, že MŠMT přestane mít 
v gesci sport atp. 
 
Individuální členové byli obsaženi již v aktuálních Stanovách jako mimořádná možnost. Nyní by se 
měli stát běžnou záležitostí, rozhodující bude patrně pouze výše členského příspěvku. Nově mají 
individuální členové krajskou příslušnost podle trvalého bydliště (budou tedy moct hrát např. krajské 
přebory, též platit krajské příspěvky). Stejně jako oddíly, i individuálové budou mít možnost nechat se 
přeřadit do jiného kraje (tam, kde se skutečně vyskytují). Z hlediska práv a povinností nemohou 
individuálové hlasovat na krajských konferencích, připouští se ale, že mohou být zvoleni do funkcí a 
pak hlasovat na základě takového zvolení. Pro začátek počítáme s tím, že individuální členové 
nebudou moct hrát mistrovské soutěže družstev ani jako hosté, to by museli vstoupit do oddílu.    
 
U oddílů dochází k právní čistce. Jedinou formou právnické osoby, kterou nové Stanovy připouští, je 
spolek, protože právě ten je tvořen členy. Členy nemá ops (nově ústav) či např. školská právnická 
osoba (jako spolek může ale pod školou fungovat SRPŠ či např. školní sportovní klub). Oddíly, které 
nejsou spolkem, se musí transformovat do poloviny příštího roku. Stanovy uvádí, že hromadné 
přestupy (od 5 osob) za takovým účelem budou bezplatné, nebudou se počítat jako přestup (lze 
přestoupit jen jednou v přestupním období) a při splnění podmínek se takto převedou i práva 
k soutěžím.  
  
Vycházíme ale vstříc všem, kteří nechtějí zakládat spolek a mít veškeré starosti s tím spojené jako je 
vedení účetnictví, zápis v soudním rejstříku atd. a přesto touží fungovat jako oddíl. Kdo nečerpá 
dotace, a ukázalo se, že takových je v ŠSČR hodně, může si toto všechno nově odpustit. Nová forma 
oddílu bez právní osobnosti se chová ve všem jako dosavadní oddíly, jen místo zřizovatele s IČ, 
zakládají takový oddíl 3 fyzické osoby. Tyto osoby pak ručí společně a nerozdílně za závazky takového 
oddílu, tedy např. za zaplacení faktur za členské příspěvky, pokuty v soutěžích atp.    
 
Jednoduše řečeno, oddíly, které dnes nejsou spolky a nemají spolek jako svého zřizovatele (takovými 
jsou např. TJ či Sokol, kde se nic nemění), nahlásí místo dosavadního IČ tři fyzické osoby jako své 
zakladatele a mohou jim zůstat stejní členové a soutěže jako dosud.  
 
Návrh usnesení: 
 
Konference ŠSČR schvaluje nové znění Stanov ŠSČR.  
 
 



 
 

 

 

2. Ekonomická směrnice 
 
Nové Stanovy ruší pravomoc Konference ŠSČR schvalovat Ekonomickou směrnici jako takovou, 
zachovávají ale pravidlo, že Konference rozhoduje o výši členských příspěvků a poplatků. To umožní 
VV ŠSČR zpracovat ES navazující na nové Stanovy, nový Registrační a přestupní řád atd.  
 

a) Členský příspěvek individuálních členů – 300 Kč 
 

S individuálními členy bude o něco více práce než s kolektivními členy, proto by měli mít o něco vyšší 

příspěvek (manipulace s jednotlivou přihláškou, extra maily kvůli 1 osobě, bankovní poplatky atp.). 

Nadále u nich nebudeme rozlišovat dle kategorie (mládež, důchodce). Tomu odpovídá sazba 200 Kč 

pro ŠSČR.  

Individuální členové budou mít nově i krajskou příslušnost, proto budou platit i krajský příspěvek. 

Kraje mají dnes velmi rozdílné výše příspěvků. Jelikož individuální členství je vhodné především pro 

nové členy, považuji za optimální, aby měli všichni jednoduše stejnou sazbu. Navíc se tím vyhneme 

možným spekulativním žádostem o změně krajské příslušnosti oproti trvalému bydlišti. Nejčastější 

sazba u dospělých je 100 Kč, proto je tato navrhována. 

Návrh usnesení: 

Konference ŠSČR schvaluje výši členského příspěvku individuálního člena ve výši 300 Kč. Text v příloze 

D1, čl. 1 se za větou „Společně s členskými příspěvky vybírá ŠSČR i krajské členské příspěvky, jejichž 

výši určují konference jednotlivých KŠS.“ doplňuje o větu „Za každého individuálního člena náleží KŠS 

100 Kč“.  

b) Cestovní náklady 
Návrh KŠS Vysočina s doporučujícím stanoviskem VV ŠSČR. 
 
Návrh usnesení: 
Konference ŠSČR schvaluje úpravu sazeb přílohy D1 Ekonomické směrnice v čl. 3. 1. následovně: 
a) při cestě jedné či dvou osob se uhradí kilometrovné ve výši 4 Kč/km,  
b) při cestě tří a více osob nebo při převozu materiálu se uhradí kilometrovné ve výši 6 Kč/km. 
  
 
 
        Viktor Novotný 
        předseda ŠSČR 


