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Historie -
vopřiponnenlutí

o lg95 - 7gg6 registrace u SH
CMS

. jednotliué organizační čIánka se
staly samostatnými
práunickúmi osobami

2vo UHS, okresní sdružení a sbora
získóu ají u Českého staťí"sťíckého
úřadu šuá IČA

. uzniká pruní rejstříknašich
or g aniz ačních j e drolek
prostřednictuím CSt] -
Adminis tT aťtu ní r ej střík
ekonomický ch subj ektů (ARES),
aušak s řadou chybných zápisů

Dagmar Hladíkouá -
kancelář su čus



o Podzim 2c.77 ČSÚ předóuá
r ej střík or g anizačních j ednotek

YY

SH CMS do kornpetence MV CR,
učetně chybných zápisů

o Březen 2c.72 - Kancelář SH ČlttS
or g anizuj e školení funkcionářů,
n0 kter ém w o zorňuj e nQ změnlt
i chybné zápisy a doporuátje
OSH kontrolu zápťsů u ARESU
učetně postllpu, jak změna
prouést

o Důležité: ueškeré změna zópisů
bylo možno prouést bezplatně

Dagmar Hladíkoud - Kancelář
sru čus



současnlost
o 7.7.2074 u platnost j_e uueden

noyý oběanska zákonik, který
Tltsl zákon
o s družou ání, s družení mění na

ťfď& 9r g axizační j ednot
poDocne spolKa

V

srr cM s získáu á .uÚji^ky, j ako
mnoholetá org clnizace 9 

j ejí
ndzuu l stejiě. i o\o,n§rúg
ieiích oro'ornizo'čnícn
iěanoteĚse nelnlění
Reistřík dostáuá do kompetence
Méstskú soud u ?raze, ukterého
ie zapsáno SH Člttts jako hlauní
"rpotók, opět se ušenú chybami

ky nQ

Dagmar Hladíkoua -
Kancelář SH CMS



Celu sul,zek SH ČlWS obsahuje
70Ž stran o"kromě !

oT a an,iaertch i ednotek SH Čltt S
jsóu zd.e uuedenu další
oT q anvza.ce, kteřé nemají
t< Šru Čttts žádný uztah"
Pro Kancelář SH ČtutS to
znlmená - uuést reistřík do
souladu se skutečnóstí a
platnými Stanou.QTi, n0 změna
0, oDTauu chubnúch zápisů
získóu ó"ze zákoňa třílétou lhůnt,
která končí 7.7.2077
Prunífóze spoúuáu
pr?s*aguání 7g7 stran a
ugřazení organizqcí, které k SH
ďlW S nep *tří -. TeJ,sóy j rjíryi
or g aniz ačními j e dno t kami

Dagmar Hladíkouó - Kancelář
sa čus



o Dalšífáze je zctměřenanQ
oprnua chybný ch zápisů:

7. IÝázeu organ. jednotku - KSH,
OSH, SDH neo$louídá platným
StanouómsH CMS

2. IÝeprouedená změnt adresa
sídla

o Důležité: nebyl schuálen zókon
o ueřejné prospěšnosťi" a rudíž zQ
ueškeré zápisy CI změna se platí -
7ooo,- Kč /l organizační
jednotku

o Opraua jsoupřipTluena pro
KSH a OSH (cca g1.ooo,- Kč),
prozatím se odkládají, čekáme
nQ schu ólení příslušného zókont

Dagmar Hladíkouá -
kancelář stt čus



Zgpťsu Ttouú ch org anizaě,ních
jednotek (okrsků, SDhI) k

získánírče
. kancelář sH Čluts ullplní

,,iTlt etig entní foTmulaŤ " n0.'Íff 
ónĚách j"rťice (+ listu )

7. Adresa sídla okrskunebo SDH
- pŤíIolou j e pís.?Tú .souhlas
mgú:rynemouueuea s
užíuóním adresa + jeho ouěřenú
podpis

2. Starutórní záshryce (stgrosta)
okrsku nebo SDH- příJohou j e
souhlas starutáTt se zaptserň do
sp ?Ucou ého Tej:tříku .+ 

j eho
ou eTena PoaPlS,,,uaplS Z,
usnesenl ualne nTomQCIU, nQ
kter é byl do íunkce zu olén

Dagmar Hladíkouó -
kancelář sa čtws



p r ohl áš ení st anft ár ního
zástttpce (starosfu)
okrslu nebo SDH 

JrndnsaŇimrnil

PříIohy, které bude nutné
doložit k zdpisu do
spolkouého rejsňíku a
získóní IČA

nemouité uěci s
umístěním sídla
okrsku nebo SDH

* pro fuzické osoby

Dagmar Hladíkouá, Kancelář
SH CMs

toul*us sr fift§M Dú §p§ll$v{t*c nrlstříttu

§druleni hisi&l Čx&, Morary o §l*:tk - fu r debrrmlný ho*iř*

t*lld|sm

Bdnliilíg:

lvtkni* & funkčt §tlrc§ly SDt{

* sidiem

pn§ttÚ§EilÍ §TATurÁnruÍHg tÁttupt[ {rtargita §iltt}

* pro práunické llJťI1____".::,::;,§;-L;;;;;;;
osoby

rob^oda o zuolení 
§culwlttuhlxím,lhytid$orné**čb$yu9rinydllstodhan$třfu,

stahftárního zóshtpce
(starosty okrsku nebo
SDH) dofunkce

oviiený podpis staro$ §0ll



§ouhlrs vlnstnika nemovité věci s nrnístěním sidla §ouhlns rlqf$ik* mrrtÍi.ff; rřci t nmi*fř,pín *idlt

jevlxniisrrnenorirév&imdast.....,.,,, 
&{tejm"tlx*t}'

ittaruikEa§lašujE žemrirlaris tin a§,bylonar}§euldent Ňeieun:istfuosidlo ryltno§i

§druioí }ruiťů Čme, Monq n §hxM - Sor dobroroS,cb irsiťů

tCO ; ..,..,.....,...,.,,

ltertrik pohl*§$ í* mrírln*i * tinr" S b$ m l§ rx edmi a*me umirt** tidlr rylmo*i

Regi,tmx §plliorý $stiik Néstskelro erdn r Pnze, ryil rračka É§9{

V.,,,,,,,,".....,".,.,,...,.,.,.,, dni,,,,,.....,.,,,,,,..,..,,,,

Regi$als: §peo$xjsťik {ěstsl§,twttdutkx.ryb. mxčliaIJ09{,

§,,..,,,,,,,,,.,..,,.,,,,..,...,.. dnl

otďaý@lsdaruflia

x#ený p$il *xnt. nfutupce vls§ei*s

Dagmar Hladíkouá - Kanceldř
sH ČMS



$ruieníheli,iriťrdr,M*avyl§lez*l-$udóíorlolnýóh§iiů y,...,...-,.,..,..,.,...,.....,.-^.,.,.,,..,....,,,

nsk|lem

rrslob&rildne....-,..".,,."."..,,,,.,..ralnoukamdu,Vllnálrrumrdapří}lhn *Élensrdáníusnesrní

Výpk l usnesení valné hromady

Valná hromada v boó -.,,.,..,,.,

lro lil l doírxrte*rorilúorua dnrň sbb§rnírolástupm sbuu:

&Ěbwtd[ sprÉvnogti výpisu l usre*nínkró hmmdy [náwlnvá komire Vll §Dlt}

člen -imérro a pfiimeni

Dagmar Hladíkouá - Kancelář
sH ČMS

. 
^:",';



,, ITlt ?!ig entní for^*l7ř ",musí bú t
opatTen Tounez oU eTena]m
iodpisem starosta FI{_CMS,'sootu s ořiloženuml přílohami a
iuteo eňúm kollám ů nominólní
nóahotď looo,- Kč doručen nQ
Městský soudu Praze uyřízen
pak ccě do s dnů
Informace o znosání do
,Ó olkou ého r ei Štříku (soudní
rbzhodnutí) ďostane Óa
Měslskéhg soudul) Praze jgk,
nou e ZCIDlsou ana oTq anlzÁcnl
ird"otlia, tak Kancětař SH Člttts
Tento posnry se túkó také sborů,
které óutu záTeqištrouónu nQ SH
člw s u ářiu ěi šňh letech ď
doposud IČÓ nemají zřízeno

Dagmar Hladíkouá -
kancelář sru čus



D g,lší zj ištěné nedos tatky
u,ARESU

o Aktiuní sbgr, který nikdy nebyl
zrušen nelze' najíťu e 9p ÓIkou ém
rej stříku i ARESU - dŮuod

V2

7. čSú z nezjištěnýclt důuodů
odebrala sboru Ico

2. Důležité: pouinnost okresů co
nej dříu e zliontrolou at dle
seznnmu RL SDH sué sbory u
ARESU a pokud takouú sb'or
naleznou,' dát nepr o dlfutě na
uědomí Kqncpláři SH_CMS, po
dohodě s čsúbude Ičo
aktiuouáno a sbor bude mocibút
zapsán do rejstříkouého soudu

3. Posttlp pro zapsáníbude sho,flný

#:ií*em 
přo zapsání nouého

Dagmar Hladíkouá -
kancelář sn Čtuts



o Ve spolkouém rejstříku se
nachází SDH ,duojím zapsáním

ulastní 2x ICO

v
ICO použíuaií druhú zápis
necho:tu rejstříku
uaTnazat

ňízení IČA, staú. nau štíuit
kterékoliu pracouiště
Czechpoinhl 0, nechat si uděIat

,.uap§
v . , v2z ueřejné části tzu. rejstříku

osob

Dagmar Hladíkoua -
kancelóř sru Čttts



2vauer -
nejdůležitilší boda
IÝepr o dleně zkontrolou at u
ARESII sué akťíuní sbory, zjistit
zda jsou ,,aktiuní či neaktiuní",
,,neclkťiuní" sbola hlásit
Kanceláři SH CMS apředatk
nim potř ebnou dokumentaci
(nejp o zději čeru en 2 o 74)
* kopiiRL SDH
* kopii tiskopisu o zřízení fte
* uýtiskinfoymace zARESU o

odebróní ICA
* prohlášení OSH, že sboT nebyl

nikdy zrušen aje stáIe akťiuní
(podpis + razítko)

Dag mar Hladíkouó - Kancelář
sH CMs



o Věnouat zuýšenou pozoTnost suým
sborům
u centrólním registru SH ČlWS a
nepr o dleně dokončit uyř azení
dlouhodobě nepracujících sborů u
souladu se seznamem RL SDH, dle
předpťsú SH ČlttS - Organizační
řó"d a jeho příIohy

o InfoTmouat sbory o skutečnosti, že
ncrš e or g anizace nebude rněnit

o. 2 o 2suuJ nazeu anlnazua
or g gniz o'čních j e dno t ek

. Vysuětlouat sborům, že na změna a
opraua chybných zápisů máme ze
zókono. g-letoulhůnl, žádat je o
trp ěIiu o st, neházet korlp etence
OSH na Kancelář SH CMS

Dagmar Hladíkouá - Kancelář
SH CMS



vusuětlouat sborům rozdíl mezi
,Ý auraaem

0, soudem ntúřadě uámněkdu i
ochotně p,qmohou, na souduneřadí
aneporyanql, ov o

nQ souclu uam muze pomocl pquze
aduokát, kterého si za tímúčelem
nqimete, ale
i raplatite, snažit se neuolat na
Měštský soud
Vy su ě9Ío,1 at sborům,,že u eškeré
DruoZQDlsU
'a změrtu ízápisech do spolkouého
rej stříŇ MěŠtskému soůdu u
Přaze, TuTže podúuat potlze
I{anceldř SII CMS
Zasílat ueškeré požalguka nQ
změnu nebo uDTesnent aďres sídel
sb orí rcanceláři sH čltt s

Dagmar Hladíkouá - Kancelář SH
CMs



. Důuod:
* kancelář sH Člrts uystauípříIohuk

RL SDH, která bude obsahouat
konkrétní změnu

* noué údaje sloužíkpříprauě
chystaných změn zápisů do
spolkouého rejstříku

o Pomocné tiskopisa kprunímu zápisu
sboru, nebo změně zápisu sboTu, po
schu dlení u Městského soudu, budou
uložena na našich useb stránkóch ke
stažení

o Z důuodu značrtéfinanční zátěže SH
CMS,
se změna zapsaných SDH ue spolkouém
rejstříku prozatím posouuají do doby
schuálení zákona o ueřejné
pro spěšnosti (zbauí nás pouinnosti
platit poplatky Městskému soudu)

Dagmar Hladíkouá- Kancelář SH
CMs



o uuědomouctť sť časouou
náročno st k nóprau ě námi
nezluiněných chyb ue spolkouém
r ej stříku, na p ožadauky
Kanceláře reag ou at u střícně

o Pro ušechna zúčastněné osoby i
insťihlce se jednó o noué uěci,
které se musíme naučit řešit

o Dotazy, podnětU,
připotnínkg ????

Dagmar Hladíkouá - Kancelář
SH CMS



SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolný hasičů

Zapisuje svého statutárního zástupce (starosta SDH) řádně zvoleného valnou hromadou konanou

dne .,........... ........ (příloha: výpis z usnesení VH SDH)

Jméno a příjmení:

Rodné číslo: ...........

Bydliště:

pRoHLAŠrruí sTATUTÁRNÍHo zÁsTUpCE (starosta SDH)

Já, níže podepsaný ........., rodné číslo .1.1!...iltr...t,

bytem ......,.., čestně prohlašuji, že souhlasím se svým

zapsaném ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, spis, značka L2096.

Současně souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zapsány do spolkového rejstříku Městského soudu

v Praze, spis. značka L2096.

ověřený podpis starosty SDH



souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla

dále jen,,Vlastník",

je vlastníkem nemovité věci na adrese

(město, ulice, ě. p. l č. o., PSČ) , nacházqící se na parcele č. ... ... . ,. , zapsalé na listu vlastrrictví číslo

...... vedeném pro obec ......, katastrální tzemi...... u Katastrálního uřadu pro ...... kraj, Katastrální

pracoviště

Vlastník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby bylo na qýše uvedené adrese umístěno sídlo společnosti

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů

IČo:

Registrace: Spolkový rejstřík Městského soudu v Ptaze, spis. značkaL2096 .

ověřený podpis vlastníka


