Usnesení
ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR
které se konalo ve dnech 14. – 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.
Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této prezenční listiny.
Program :
a)
b)
c)
d)

Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti výkonného výboru za období od 6. 11. 2011 do 14. 3. 2012
Zpráva Republikové revizní komise
Svolání 6. Sjezdu Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR
• Určení termínu, místa a způsobů úhrady nákladů
• Určení způsobu volby delegátů a jejich počtu
• Určení programu sjezdu
• Návrhy jednacího a volebního řádu
• Návrhy na kandidáty do RV SNN v ČR
• Příprava změny stanov v návaznosti na Občanský zákoník
e) Příprava zakládání obecně prospěšných organizací
• Principy reorganizace specializovaných organizací SNN ( PC, CDS,
Poradenství, tlumočnické služby) na obecně prospěšné společnosti.
• Návrhy na územní rozdělení
• Časový harmonogram
• Poslanecký návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost.
6. Různé

K bodu : 1. Kontrola usnesení
Republikový výbor :
Schvaluje po připomínkách kontrolu usnesení ze zasedání Republikového výboru
4.– 6.11.2011.
K bodu : Zpráva o činnosti Výkonného výboru za období od 6. 11. 2011 do 14. 4. 2012
Republikový výbor :
a) Schvaluje po diskusi zprávu o činnosti Výkonného výboru za období od 6. 11.
2011 do 14. 4. 2012.
b) Ukládá J. Paurovi rozeslat specializovaným organizačním jednotkám k využití
Pracovní řád zpracovaný dle platného Zákoníku práce.
Provede : J. Paur

K bodu 3. Zpráva Republikové revizní komise.
Republikový výbor:
Bere na vědomí ústní zprávu o činnosti Republikové revizní komise za období od 6. 11. 2011
do 14. 4. 2012
K bodu 4. Svolání VI. Sjezdu Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Republikový výbor po obsáhlé rozpravě:
a) svolává VI Sjezd Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR na dny 16. - 18.
listopadu 2012 do rekreačního střediska Zámeček v Hodoníně u Kunštátu s tímto
programem :
1. Zahájení a volba pracovního předsednictva a sjezdových komisí
Schválení jednacího řádu
Schválení volebního řádu
Volba pracovního předsednictva
Volba komisí sjezdu - volební - mandátové - návrhové
Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze sjezdu
2. Zpráva o činnosti SNN
3. Finanční zpráva
4. Zpráva revizní komise
5. Principy zřizování obecně prospěšných společností
6. Diskuse
7. Závěry diskuse
8. Zpráva mandátové komise
9. Volby orgánů SNN
10. Diskuse ke změnám Stanov SNN na základě ustanovení nového Občanského
zákoníku
11. Zpráva návrhové komise
12. Schválení usnesení
13. Závěr sjezdu.
b)

Schvaluje
Účastnický poplatek pro delegáta ve výši 1 000,- Kč zahrnující ubytování a
stravování 1 delegáta. Účastnický poplatek a cestové hradí delegátovi vysílající
organizace.
Klíč k volbě delegátů včetně rozpisu na jednotlivé organizační jednotky
nedoslýchaví
1 delegát za organizaci do 100 členů
2 delegáti za organizaci nad 100 členů
neslyšící

1 delegát za organizaci do 50 členů
2 delegáti za organizaci nad 50 členů

smíšené organizace (nedoslýchavých a neslyšících)
1 delegát za nedoslýchavé
1 delegát za neslyšící
specifické organizační jednotky

1 delegát za organizaci

Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou členové RV a RRV
Každý delegát musí být právoplatným členem SNN v ČR
Návrhy volebního a jednacího řádu Sjezdu ( viz. přílohy usnesení)
způsob volby prezidenta a viceprezidentů
složení členů Republikového výboru a Republikové revizní komise
Republikový výbor bude mít 15 členů a bude složen takto :
1 prezident
5 členů za nedoslýchavé včetně viceprezidenta
5 členů za neslyšící včetně viceprezidenta
4 členi za specifické organizace ( OPS)
Vzor dopisu Republikového výboru organizacím SNN na svolání VI Sjezdu
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Organizační a obsahovou přípravu sjezdu
Časový program sjezdu :
Pátek 16. 11. do 18.00 hod. prezence a ubytování
18.30 – 20.30 večeře
20.00 – 21.00 zasedání rad neslyšících a nedoslýchavých
Sobota 17.11. 7.00 – 8.30 snídaně
8.00 - 8.30 prezence
8.30 - 9.00 zahájení sjezdu, volba komisí, schválení
Jednacího a Volebního řádu sjezdu
9.00 - 9.30 Zpráva o činnosti SNN
9.30 - 10.00 Finanční zpráva
10.00 - 10.30 Přestávka
10.30 - 10.45 Zpráva Republikové revizní komise
10. 45 – 11.15 Principy zřizování obecně prospěšných
společností
11.15 - 12.15 Diskuse
12.15 - 13.30 Oběd
13.30 - 15.30 Diskuze
15.30 - 16.00 Přestávka

16.00 - 16.30 Závěr diskuze
16.30 - 17.15 Zpráva komisí mandátové a volební
volba prezidenta SNN.
17.15 - 17.30 vyhlášení volby prezidenta
17.30 - 18.30 oddělené zasedání rad neslyšících a
nedoslýchavých,
volba viceprezidentů za neslyšící a nedoslýchavé
volba Republikového výboru a Republikové
revizní komise.
18.30 – 19.00 Přestávka
19.00 - 19.15 Vyhlášení výsledků voleb
20.00
Večeře , společenské posezení
Neděle 18.11. 7.30 - 8.30 snídaně
8.30 - 10.00 Diskuse ke změnám stanov SNN v ČR na základě
ustanovení nového Občanského zákoníku
10.00 - 10.30 Přestávka
10.30 - 12.00 Zpráva návrhové komise, schválení usnesení,
závěr sjezdu
12.00 Oběd
Zpráva o činnosti organizace od minulého sjezdu bude delegátům předložena
v písemné podobě. Obdobně bude předložena zpráva o hospodaření SNN.
Obě zprávy zpracuje sekretariát SNN
Zprávu o činnosti Republikové revizní komise připraví a přednese M.
Hladůvka.
Složení volební, mandátové a návrhové komise bude navrženo z přítomných
delegátů sjezdu.
Úvodní slovo ke zprávě a stručnou charakteristiku činnosti přednese J. Paur.
Scénář řízení sjezdu připraví J. Paur
c) Ukládá
J. Paurovi a sekretariátu rozeslat všem organizačním jednotkám dopis o svolání
VI. Sjezdu SNN v ČR včetně doprovodných materiálů nejpozději do 31. 5. 2012
Provede : J. Paur
Š. Prokopiusová

K bodu 5. Příprava zakládání obecně prospěšných organizací
Republikový výbor :
a) Podrobně se zabýval ustanovením nového Občanského zákoníku, který s platností
od 1.1.2014 nově definuje právní typy nevládních neziskových organizací a
pravidla jejich řízení. Ze současných občanských sdružení se stanou spolky.
Zákon uvádí, že hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů členů
spolku. Podnikání a jiná výdělečná činnost (i sociální služby) jako hlavní činností
spolku být nemůže.
b) Schválil transformovat specializované organizace poskytující zdravotní a sociální
služby na Obecně prospěšné společnosti s jediným zakladatelem Svazem
neslyšících a nedoslýchavých v ČR na které bude smluvně převeden majetek,
zaměstnanci, registrované služby a historie poskytování služeb.
Územní členění :
OPS Praha
OPS Středočeský kraj
OPS Ústecký kraj
OPS Královéhradecký kraj
OPS Olomoucký kraj
OPS Moravskoslezský kraj
OPS Zlínský kraj
OPS Veselí na Moravě
OPS Brno
OPS Jihočeský kraj
OPS Kraj Vysočina
Plzeňský kraj

střediska Praha Karlín a Modřany
střediska Beroun, Kladno, Mladá Boleslav,
Příbram
střediska Most, Louny, Teplice, Ústí nad Labem
(Děčín)
střediska Hradec králové, Broumov, Náchod,
Trutnov
střediska Jeseník, Šumperk, Prostějov, Přerov
středisko Ostrava
střediska Kroměříž (Valašské Meziříčí) Zlín,
Uherské Hradiště
střediska Veselí, Kyjov, Hodonín
středisko Brno
střediska České Budějovice, Tábor, Prachatice
střediska Jihlava, Havlíčků§v Brod, Pelhřimov,
Třebíč, Žďár nad Sázavou
střediska Plzeň, Domažlice, (Klatovy)

Časový harmonogram:
Věcný návrh ustanovení Zakládací listiny - červen 2012
Konzultace vzorového návrhu zakládací listiny s řediteli a ved. pracovníky
specializovaných organizací - červen 2012
Právní konzultace návrhů a připomínek k zakládací listině - červen – červenec
2012
Konečné znění zakládacích listin - září 2012
Personální návrhy na členy správní rady a dozorčí rady - září 2012
Personální návrhy na místa ředitele - září – říjen 2012
Založení OPS listopad – prosinec 2012

Návrh na zapsání do Obchodního rejstříku - prosinec 2012
Převedení registrovaných činností, zaměstnanců, majetku a historie z dosavadních
specializovaných organizací na nově vzniklé OPS - leden – březen 2013
Organizační, obsahový a legislativní postup bude pravidelně projednáván na
zasedáních Výkonného výboru a před sjezdem pak na zasedání republikového
výboru.
Zásady transformace specializovaných organizací budou diskutovány jako
samostatný bod VI. Sjezdu SNN.
Provede : J. Paur
Š. Prokopiusová
P. Šturm
D. Radilová

Zapsal : J. Paur

