
 

Usnesení  
 

ze   zasedání Republikového  výboru SNN v ČR  které se uskutečnilo  v pátek 19 4. 2013  
v 19.00 h.  a v sobotu 20.4. 2013 v 8.30 h.   v hotelu Grand v Řevnicích u Prahy 

 
Přítomni : dle prezenční listiny  

 
Program :  

1. Zpráva o činnosti Výkonného výboru SNN 
2. Zpráva o činnosti Republikové revizní komise 
3. Obecně prospěšné společnosti   

• Situační zpráva o postupu prací k zakládání OPS a návrhy na územní 
členění 

• Transformace CZP Libereckého kraje a Zlínského kraje 
• Zakládací listiny 

• Personálie 
4. Občanský zákoník – spolky – diskuse k organizačním změnám 
5. Různé 

 
K bodu 1. Zpráva o činnosti Výkonného výboru SNN 
 
Republikový výbor :  
Schvaluje zprávu o činnosti Výkonného výboru SNN v ČR za období od 18. 11. 2012 do 
19.4.2013.  
 
K bodu 2. Zpráva o činnosti Republikové revizní komise 
 
Republikový výbor 
Bere na vědomí zprávu Republikové revizní komise SNN v ČR za období od 18.11.2012 do 
19.4.2013.  
 
K bodu 3. Obecně prospěšné společnosti  
 
Republikový výbor, po vyslechnutí situační zprávy o postupu přípravných prací k zakládání 
Obecně prospěšných společností, v souladu s článkem IX. – Republikový výbor, bod 3  
platných stanov SNN v ČR  

a) schvaluje záměr založit na místo specializovaných organizací poskytujících zdravotní 
a sociální služby nové Obecně prospěšné společnosti, případně podle nového 
občanského zákoníku Ústavy, kde bude v roli jediného zakladatele vystupovat SNN 
v ČR. Tyto nové organizace  poskytované služby převezmou. 

b) Schvaluje vstup SNN v  ČR, v roli zakladatele do těchto  obecně prospěšných 
společností, vzniklých na základě zákona č. 68/2013 Sb., o přeměně občanských 
sdružení do obecně prospěšné společnosti : 



• Centrum zdravotně postižených  Libereckého kraje – IČ 26593980 

• Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje IČ 26593823 
 

c) Schvaluje toto územní členění OPS vzniklých ze specializovaných organizací SNN 
poskytujících zdravotní a sociální služby: 

 
 - Jihočeský kraj : 
   PC Tábor – samostatná OPS . 
   PC České Budějovice –  vzhledem ke snížení dotace  projednat začlenění služeb                         
   pod CZP Jihočeského kraje. 
 
- Ústecký kraj  :  
   Krajská organizace SNN - celokrajská OPS  s detašovanými pracovišti Most, Louny,     
   Teplice,  Ústí nad Labem, Děčín.  
 
- Královéhradecký kraj : 
  Hradecký spolek neslyšících rozhodl, že bude zakladatelem  samostatné OPS. 
  Pracoviště SNN v Trutnově, Broumově a Náchodě budou převedena pod OPS vzniklou z   
  CZP Královéhradeckého kraje. S vedením CZP Královéhradeckého kraje byla tato možnost   
 již projednána.   
 
- Praha a Středočeský kraj – jedna OPS s detašovanými pracovišti Karlínské nám.,    
  CDS Modřany, PC Beroun, PC Příbram, PC Kladno. 
  
- Plzeňský kraj – Plzeňský spolek Neslyšících a PC Domažlice – jedna  OPS s detašovanými  
  pracovišti v Plzni a Domažlicích. 
 
- Jihomoravský kraj – 
   
CDS Brno jako samostatná OPS.  
     
- Kraj Vysočina – Krajská organizace SNN – jedna OPS s detašovanými pracovišti Jihlava,  
  Pelhřimov,  Havlíčkův Brod, Třebíč a Žďár nad Sázavou.  
 
- Kraje Olomoucký – Krajská organizace SNN v ČR – jedna krajská OPS s detašovanými  
  pracovišti Prostějov, Šumperk, Jeseník a Přerov.  
 
- Kraj Moravskoslezský – Jedna celokrajná OPS -  Tlumočnické služby Ostrava . 
 
Zlínský kraj –  PC Kroměříž, PC Uherské Hradiště, PC Valašské Meziříčí, PC Zlín –  
začlenit  do společné OPS s Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje. 
 
 



c)  Ukládá J. Paurovi a  podle připomínek doplnit a upravit zakládací listiny, připravit vzory 
      formulářů nutných k založení OPS. 
d)  Ukládá Š. Prokopiusové a  J. Paurovi projednat s transformujícími organizačními  
      jednotkami a místními organizacemi personální obsazení zakládaných OPS. 
e)  Pověřuje komplexní organizační přípravou, zajištěním notářského zápisu a podáním     
     návrhu na registraci k rejstříkovému soudu Výkonný výbor SNN v ČR, jmenovitě pak    
     Mgr. Šárku Prokopiusovou a Jaroslava Paura.  
        Provede: Š. Prokopiusová 
              J. Paur  
 
K bodu 4.  Občanský zákoník – spolky – diskuse k organizačním změnám 
 
Republikový výbor : 
a) Diskutoval ustanovení Občanského zákoníku – zákon 89/2012 Sb., především pak 

pododdíl 2 – spolek ve vztahu k nutným organizačním změnám SNN v ČR jako 
občanského sdružení dle současné právní normy. 

b) Konstatoval, že v současné době je nutné přednostně dokončit transformaci 
specializovaných organizací SNN poskytujících zdravotní a sociální služby na Obecně 
prospěšné společnosti, případně na Ústavy.  

c) Souhlasí připravovat  transformaci občanského  sdružení SNN v ČR postupně s cílem 
ukončení transformace do 30. 6. 2014.  

d) Ukládá výkonnému výboru připravit pro příští zasedání Republikového výboru 
harmonogram transformace SNN na spolek včetně nástinu změn ve stanovách. 

Provede : Š. Prokopiusová 
      J. Paur 

 
 
Zapsal : J. Paur     


