
 

 

 

Vážené starostky a starostové KSH a OSH. 
Vážení členové VV SH ČMS a ÚKRR. 
Vážené kolegyně a kolegové. 
 

VV SH ČMS na svém zasedání dne 20. března 2014 rozhodl po důkladném posouzení stavu   
a na základě rozsáhlé diskuze členů tohoto orgánu o tom, že pro nejbližší období půjdeme cestou 
dílčích úprav stávajících Stanov SH ČMS. Úprava stávajících Stanov bude spočívat v zapracování 
náležitostí vyplývajících z NOZ, souvisejících změn dalších právních předpisů (např. zákon                  
o pojišťovnictví) a oprávněných připomínek ke stávajícímu znění zejména u KSH a jeho orgánů, ale   
i dalších. Tedy nejde o návrh Stanov nových, ale o dílčí vymezenou úpravu Stanov SH ČMS 
stávajících. 

Proto nyní dostáváte ke svému vyjádření návrh úprav stávajících Stanov SH ČMS po prvním 

kole připomínek, které bylo zahájeno 1. července a ukončeno prakticky 18. srpna 2014 (stanovený 

termín 15. srpna 2014). 

S tímto návrhem bude pracováno až do podzimního Shromáždění starostů OSH a do tohoto 

návrhu budou po posouzení zapracovány všechny další náměty, návrhy a připomínky. 

Takto upravený návrh posoudí na svém zářijovém i říjnovém zasedání VV SH ČMS, který 

konečný návrh úprav stávajících Stanov SH ČMS předloží v říjnu Shromáždění starostů OSH. 

Podobu úprav stávajících Stanov SH ČMS dostáváte k vyjádření za stavu před konzultací 

s právníky-odborníky pro aplikaci NOZ zejména pro oblast spolků. Chceme konzultovat s nimi            

i problematiku postavení našich ÚHŠ, CHH i okrsků bez i s právní subjektivitou v systému 

pobočných spolků, ale i další.  

Proto se na Vás obracíme se žádostí o projednání návrhu úprav stávajících stanov SH ČMS ve 

vašich orgánech a současně o sdělení svých připomínek, návrhů i námětů. 

Své připomínky směřujte na kancelář SH ČMS průběžně, nejpozději však 30. září 2014, aby 

mohla být včas zpracována konečná podoba návrhu změn Stanov SH ČMS pro jednání Shromáždění 

starostů OSH. 

Náš Výkonný výbor je přesvědčen, že zejména všichni odpovědní funkcionáři KSH i OSH učiní 

maximum pro to, aby předložený návrh byl nejen řádně projednán, ale aby vznesené připomínky, 

návrhy a náměty si našli svou cestu, aby mohly být posouzeny a zapracovány.  
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