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Obecné údaje o KO SNN v ČR kraje Vysočina:
Název:
Krajská organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v České republice kraj Vysočina

Právní norma:
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR kraj Vysočina je nestátní nezisková organizace - Občanské
sdružení

Cíle činnosti:
Poskytujeme služby a péči všem sluchově postiženým v působnosti kraje Vysočina, bez rozdílu věku,
rozsahu postižení či příslušnosti k jiné organizaci. Jednou z hlavních náplní činnosti je poskytování
informací sluchově postiženým, kteří z důvodu své vady trpí komunikačními a tím i informačními
barierami. S tím souvisí také následná adaptace takto postižených na novou životní situaci

Datum vzniku:
Ustavení Krajské organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR v kraji Vysočina se uskutečnilo
dne 15. 9. 2001, organizace byla vytvořená v duchu nového státoprávního uspořádání.
Dne 20.února 2002 jsme požádali Český statistický úřad o přidělení Identifikačního čísla, známého pod
označením IČO / 70955751 /. Žádost nám byla několikrát vrácena, chyběli některé náležitosti.

Výkonný orgán:
Konference krajské organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR kraje Vysočina, která se
svolává jednou za čtyři roky.

Adresy a kontakty:
Sídlo:
Jihlava, Úprkova 6, PSČ 586 01, tel./fax: 567 300 247

Ředitel:

Kocmanová Jiřina

Štoky

Skorkov 51

PSČ: 582 53

Předsednictvo:
Předseda:
1. místopředseda:
2. místopředseda
Jednatel:
Hospodář:
Člen:
Člen:

Čenkovic Oldřich
Kinc Josef
Štický František
Ryšánová Zdena
Pistulka Jaroslav
Němcová Alena
Makuňa František

Okružní 905
Domanínek 1232
Na výšině 3221
Nad Sv.Josefem 17
Za branou 669
Cyrila Boudy 516
S. K. Neumana 5

Třebíč
Bystřice n/Pernštejnem
Havlíčkův Brod
Velké Meziříčí
Pacov
Třebíč
Jihlava

PSČ: 674 01
PSČ: 593 01
PSČ: 580 01
PSČ: 594 01
PSČ: 395 01
PSČ: 674 01
PSČ: 586 01

Štoky

PSČ: 582 53

Revizní komise:
Kocmanová Jiřina ml. Skorkov 51
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Popis realizovaných aktivit – pravidelná činnost
Z činnosti KO SNN:
Od minulé konference Krajské organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, která se konala
dne 29.11.2002, se výbor sešel v následujících dnech – 25. 2. 2003; 22. 4. 2003; 14. 6. 2003; 19. 9.
2003 a 25. 11. 2003.

I.

PRVNÍ zasedání dne 25. 2. 2003.

Na první schůzi v roce 2003, se výbor KO SNN seznámil s akcí „30 dní pro neziskový sektor“
v Kraji Vysočina. Tato vzdělávací a informační kampaň byla vyhlášena již po šesté ICN (Informačním centrem neziskových organizací) a to ve všech bývalých okresních městech kraje Vysočina.
b) Výbor byl informován panem Čenkovicem o Semináři, (kterého se zúčastnila i paní Kocmanová),
který pořádala NRZP v Praze v hotelu Olšanka dne 15.2.2003. Tento Seminář měl zaměření na
„Přípravu a zpracování krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením“ Cílem semináře bylo seznámit účastníky s námětem a možnými postupy na tvorbu
krajských plánů.
c) V dalším bodě byla provedena revize účtu, revizní komisí ve složení Ošmerová Věra a Horák
Zdenek se závěrem bez závad.
d) Dále jsme se zabývali používáním účtu KO SNN – Vysočina, jednotlivými ZO SNN pro ušetření
poplatků za vedení účtu. Tady jsme uvažovali jak tyto jednotlivé vklady ZO SNN od sebe na účtu
KO SNN rozlišit. O této možnosti jsem informoval též vedení Ústředí SNN v ČR, osobně i písemně, nebylo na to reagováno. Jednalo se o zajímavá čísla, která jsem zjistil u paní Pytlíkové (ředitelka CZP kraje Vysočina) – dostala je přidělená jako čísla pro jednotlivá Centra pro zdravotně postižené od MPSV – jako spec.symbol (součást projektů).
 Na příklad – variabilním symbolem – nabízí se možnost pro odlišení, použít specifických symbolů, (čísel, která jsem zjistil u paní Pytlíkové) a byla přidělena pro jednotlivá „Centra pro
zdravotně postižených“ od MPSV – jako spec.symboly [(byly součástí projektů)].pro jednotlivá
bývalá okresní města. Pro další ZO SNN vyskytující se regionu bývalých okresů připsat ještě další
číslo. Pro přehled uvedu již zmíněná čísla Přidělená pro jednotlivá Centra (CZP) - spec. symbol
a)



Další možnost se nabízí použít zeměpisných souřadnic měst (kde se nacházejí ZO SNN) a tyto
body pak přidělit jednotlivým ZO SNN jako čísla – variabilní symboly.

e) K dnešnímu dni tj. 25.2.2003 zaplatily členské příspěvky ve výši 200, – Kč na účet KO SNN ČR
kraje Vysočina základní organizace SNN Třebíč, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou
f) V dalším bodě byla provedena revize účtu, revizní komisí ve složení Ošmerová Věra a Horák
Zdenek se závěrem bez závad.
g) K dnešnímu dni tj. 25.2.2003 zaplatily členské příspěvky ve výši 200, – Kč na účet KO SNN ČR
kraje Vysočina základní organizace SNN Třebíč, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou

II.

DRUHÉ zasedání dne 22. 4. 2003

Opět jsme se zabývali používání účtu KO SNN jednotlivými ZO SNN což by mohlo snížit poplatky za vedení účtu u bankovních domů. A to použitím čísel vydaných MPSV k projektům pro
CZP.
b) Členové výboru byli seznámeni se zněním dopisů od paní dr.Maršounové z 24.2.2003; 2.4.2003;
17.4.2003
c) Od ústředí jsme převzali Sbírku zákonů č. 2/2003 Sb. a 3/2003 Sb. (obce, kraje)
h) Předseda informoval výbor o své účasti na „Poradě představitelů Okresních výborů Sdružení
zdravotně postižených“, která se konala v rámci výstavy HANDICAP v prostorách Výstaviště
v Holešovicích.Jednání se konalo v prostorách Lapidária na Výstavišti v Holešovicích – Praha 7
i) Vyplnili jsme dotazník pro předsedy KO SNN v ČR z ústředí, výborem byl společně vyplněn a
odeslán na adresu: SNN v ČR, Karlínské nám. 12, Praha 8 – Karlín
j) Byli jsme informováni s adresářem KrÚ, z něho je patrné, který úsek Krajského úřadu spolupracuje
s neziskovým sektorem.
a)
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k) Vyplnily jsme anketu vypsanou občanským sdružením SPIRALIS se sídlem v Praze. Ve zprávě
uvedu jen fragment ankety.
i) Ústředí SNN v ČR, Karlínské nám. 12, Praha 8 – poslalo odsouhlasený „ JEDNACÍ ŘÁD KRK“
-– námi navržený
j) Ústředí SNN v ČR, Karlínské nám. 12, Praha 8 – poslalo odsouhlasený , „ORGANIZAČNÍ
NORMU 01 – ARCHIVACE“ – námi navržený dokument (upravený od NRZP)
l) Pan Čenkovic informoval předsednictvo KO SNN o „Diskusním fóru“ konané dne 6. - 7. března
2003 v Praze občanským sdružením SPIRALIS, Mánesova 39, 120 00 Praha 2 – na téma: „Cesty k
efektivní komunikaci NNO a krajů ČR“.
k) Výbor KO SNN byl informován o „Bílé knize v sociálních službách“
l) Výbor KO SNN byl informován o „Bulletinu členských organizací ASNEP“
m) Na „Víkendový kurz“ v Řevnicích u Prahy, pojedou dva členové KO SNN Vysočina pan Oldřich
Čenkovic a paní Jiřina Kocmanová .
n) Pan Čenkovic předložil možnou „Osnovu výroční zprávy“, kterou získal od společnost ANODAJ
z Třebíče, k volnému šíření. Souhlas s předložil na školení v Řevnicích.
Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 31.března, schválilo nové grantové programy (6) z Fondu
Vysočiny. V příloze elektronické pošty se najde jejich přehled (tradičně i s těmi GP, které
nejsou určeny pro NNO).

III. TŘETÍ zasedání dne 24. 6. 2003
a) Dodatečně jsme odsouhlasili odpověď na dokument předložený ústředím SNN. „Strategický plán
SNN v ČR do roku 2004“ Připomínka k navrženému plánu od KO SNN v ČR Vysočina
K požadavku připomínkování „STRATEGICKÉHO PLÁNU DO ROKU 2004“, jsme se dlouho
rozhodovali jak odpovědět, protože se neumíme k celému problému vyjádřit, v předloženém dokumentů bylo totiž mnoho cizích slov, kterým jsme nerozuměli Proto jsme přistoupili k požadovanému dokumentu až po absolvování Víkendového kurzu v Řevnicích, který se konal 25. – 27.4.
2003, kde se předseda blíže seznámil s uvedeným plánem. S těmito připomínkami předseda
Čenkovic seznámil výbor.
b) Byla vystavena pověřovací listina pro zastupování SNN v Krajské radě zdravotně postižených
paní Jiřině Kocmanové a její zástupce byl zvolen pan Josef Kinc.
c) Dodatečně chválen zástupce Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR kraje Vysočina v Krajské
radě humanitárních organizací v kraje Vysočina..
Tabulka vytvořena dne: 19.5.2003 v 9:04
Jméno zástupce
Kontaktní adresa
Telefon (i mobil)
Fax
e-mail

titul:

jméno:

Oldřich příjmení: Čenkovic

funkce: Předseda KO SNN v ČR Vysočina

Třebíč, Okružní 905, PSČ 674 01
568 853 071
--cenkovic@volny.cz

+420 724 200 186
---

d) Pan Čenkovic seznámil přítomné s obsahem programu Víkendového kurzu, který se konal ve
dnech 25.4. – 27.4.2003 v hotelu Grand v Řevnicích.
e) V dalším bodě schůze výboru nás pan Kinc podal informace ze zasedání Republikového výboru
SNN, které jsou též uvedeny v Metodických listech č. 4/2003
f) V závěru schůze výboru bylo konstatováno, že jedině ZO SNN Žďár n/Sázavou podává informace o
své činnosti výboru Krajské organizace SNN. Ostatní organizace se musí polepšit.
 Není vypracován plán činnosti KRK (Kontrolní a revizní komise)
 Paní Kocmanová informovala o školení ředitelů poradenských center v Kostelci nad Černými lesy a
s testy, podle kterých byli přítomní pracovníci zkoušeni.
 Na měsíc září ( přibližně v termínu mezi 7.- 21.9.2003 ) jsme připravovali rozšířené zasedání KV
SNN Vysočina v prostorách RS Geofond Chotěboř, za účasti předsedů ZO SNN
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Pan Kinc nás informoval o dopisu, kterým žádal o pomoc poslankyni parlamentu České republiky,
při zakoupení dvou naslouchacích přístrojů.

IV. ČTVRTÉ zasedání dne 19. 9. 2003
a)
b)
c)
d)

e)




f)
g)





Zasedání výboru ve večerních hodinách rekondičního pobytu RS GEOFOND u Chotěboře, zahájil
pan Čenkovic a seznámil přítomné s programem jednání.
Paní Jiřina Kocmanová seznámila členy výboru o ukončení funkčního období, k 31. 12. 2003, na
KÚ Vysočina
Pan František Makuňa informoval prostřednictvím tlumočnice znakového jazyka paní Kocmanové
o zasedání Republikového výboru SNN v ČR – komory neslyšících
Pan Kinc seznámil výbor o dopisu, který zaslal jménem ZO SNN v ČR – Žďár nad Sázavou na
Krajský úřad Vysočiny. V dopisu píše, že v důsledku převádění pravomocí z ústředí na kraje
dochází k omezení služeb pro sluchově postižené. Dále rozvádí, že se jedná o služby poradenského
a rehabilitačního centra kraje Vysočina. Dále uvádí o jaké služby se jedná, tlumočnické do
znakového jazyka, kurzy znakové řeči, odezírání, a přednášková činnost pro veřejnost a aktivita
uživatelů sluchadel, legislativní činnost pro sluchově postižené apod.
Předseda KO SNN v ČR informoval výbor zasedání KRZP Vysočina
zajištění divadelního představení dne 1. 10. 2003 v Horáckém divadle v rámci „Evropského roku
zdraví“ se spoluúčastí KÚ Vysočina pro ZP, hrou „RICHARD III. , vstupné bylo uhrazeno
krajským úřadem a rozděleno pro členské organizace KRZP. Pro KO SNN v ČR Vysočina bylo
přiděleno 20 míst.
Byli pozvání bývalí starostové okresních měst a jejich manželek
Zajištění druhého tlumočníka znakového jazyka na divadelní představení „RICHARD III.“
Konání III. Celokrajského shromáždění a výstava kompenzačních pomůcek dne 17. 10. 2003 ve
14:00 hod. v budově KÚ Vysočina a ve stejný den od 9:00 hod výstavu kompenzačních pomůcek.
Paní Kocmanová bude pracovat na žádosti o grant na nájemné, činnost apod..
Výbor se rozhodl o konání konference KO SNN v ČR Vysočina, která se bude konat 5. 12. 2003 v RS
GEOFOND u Chotěboře,

každá ZO SNN V ČR zajistí tři delegáty včetně předsedy, který má účast povinnou
předseda KO SNN v ČR Vysočina zašle dopis všem ZO SNN v ČR o konání konference s tím, že
předseda ZO SNN bude konferenci informovat o činnosti své organizace

V. PÁTÉM zasedání dne 25. 11. 2003
a)
b)





Výbor se na svém posledním zasedání zabýval přípravou Krajské konference.
Přípravou dokumentů na Konferenci jako:
Pozvánka na KK SNN na 5.12.2003
Program KK SNN
Zpráva o činnosti KO SNN
Návrh usnesení KK SNN

Krajská organizace má šest ZO SNN: - viz příloha 1
Jihlavský spolek neslyšících má členskou základnu v počtu 32 neslyšících. Scházejí se v prostorách
sídla KO a současně Poradenského a rehabilitačního centra SNN na adrese Jihlava, Úprkova 6. Dvakrát
týdně pořádají přednášky, besedy, sportovní akce, víkendové psychorehabilitační akce. Předseda
organizace – František Makuňa, bytem: Jihlava, S.K. Neumana 5, PSČ 586 01
Používají IČO 00676535 – ústředí
Okresní výbor SNN v Havlíčkově Brodě, se sídlem: Havlíčkův Brod, Dobrovského ul. 2915, PSČ
580 01, pod vedením předsedy Jiřiny Kocmanové, bytem: Skorkov 51, Štoky, PSČ 582 53. Scházejí se
jedenkrát měsíčně na výborových schůzích a 1x týdně po dobu 8 hodin (ve středu) poskytují
poradenství a zprostředkovávají baterie a ostatní pomůcky. Okresní výbor Svazu neslyšících a
nedoslýchavých sídlí v prostorách Sdružení zdravotně postižených v Dobrovského ul. 2915
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v Havlíčkově Brodě.
Mají vlastní IČO - 60128402

Základní organizace SNN Třebíč, se sídlem: Třebíč, Komenského nám. 12, PSČ 674 01.
Pod vedením paní Aleny Němcové bytem: Třebíč, Cyrila Boudy 516, PSČ 674 01 - za pomoci
Oldřicha Čenkovice zajišťují poradenskou a kulturně vzdělávací činnost pro 29 členů. Na výroční
schůzi ZO SNN byly vyzdvihnuty následující akce: účast na přípravě dotazníku o sociálních službách
v rámci „Komunitního plánování“ a konání „Dnu zdraví“ v rámci Evropského roku zdraví.

Používají IČO – 00676535 – ústředí.
Základní organizace SNN Žďár n/Sázavou, se sídlem: Žďár n/Sázavou, Komenského 1, PSČ 591
01. Předsedou je Josef Kinc, bytem: Domanínek 1232, Bystřice n/Pernštejnem, PSČ 593 01. Scházejí
se jedenkrát měsíčně ve Žďáře n/S a potom i v klubech v Bystřici a ve Velkém Meziříčí, kde poskytují
služby všem SP. Organizace má 60 členů.
Používají IČO – 00676535 - ústředí

Základní organizace SNN Pelhřimov, se sídlem: Pelhřimov, Pražská 1655, PSČ 393 01. Předsedou
je Jaroslav Pistulka, bytem: Pacov, Za branou 669, PSČ 395 01. Scházejí se dvakrát v měsíci
v prostorách sídla, kde poskytují specifické služby, přednášky a besedy.
Základní organizace SNN Pelhřimov má 40 členů, kterým se poskytují každou středu specifické služby,
pořádají se přednášky, besedy a to v sídle organizace, pod vedením pana předsedy Jaroslava Pistulky.
Poskytujeme 2x v měsíci přednášku v městské knihovně Pelhřimov, s kterou jsme navázali spolupráci.
Základní organizace SNN má 7 členů neslyšících, a 31 členů nedoslýchavý a 2 členové jsou slyšící.
Pravidelně se schází 15 osob.
Používají IČO 00676535 - ústředí
Základní organizace SNN Velké Meziříčí, sídlo Velké Meziříčí, ul. Komenského 6, PSČ 594 01
Předseda ZO SNN – Ryšánová Zdeňka. Organizace vznikla v květnu roku 2002 jako klub neslyšících
a nedoslýchavých a dne 5.3.2003 po obdržení Registračního listu, byla přejmenována na Základní
organizací SNN ve Velkém Meziříčí. Výbor - předsedkyně Ryšánová Zdeňka, jednatel František
Kuřátko a pokladník Marta Milotová. Organizace má k dnešnímu dni 33 právoplatných členů. Schůzky
se konají v klubu Důchodců ve Velkém Meziříčí, ul. Komenského 6, kde pak probíhá seznámení s
aktuální legislativou, přednášky hostů z mateřských ZO spojené s přímým prodejem a předvedením
kompenzačních pomůcek, prodejem náhradních baterií do sluchadel, atd.
Mají vlastní IČO – 71185313
Všechny tyto organizace jsou řízeny ředitelkou a metodickou instruktorkou SNN v ČR a tlumočnicí
znakového jazyka paní Jiřinou Kocmanovou, která jím pomáhá při jednáních a je spojovacím
článkem k ústředí Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR a k ostatním složkám

VI.

Závěr: - zprávy o činnosti

Co říci závěrem, z předložené zprávy je patrné, že se funkcionáři Krajského výboru SNN připravovali s elánem na svojí činnost, která však začala později ochabovat, protože většina aktivit byla v režií
jednotlivých členů výboru.
Nepodařilo se nám totiž od KÚ Vysočina získat potřebné prostředky za celou dobu trvání KO SNN

Za prvé - sociální komise kraje neschválila grantový program Podaná ruka (jedině tento grant byl
vhodný pro naší organizaci). Grantový program Podaná ruka byl odložen protože Sociální komise nezměnila názor na Podanou ruku, kterou navrhovala ve stejné podobě jako minulý rok s malými úpravami.
Nedošlo k dohodě – mezi jednotlivými organizacemi, protože některé skupiny se snažily o rozdělení na
podprogramy A - Stabilita a B – Rozvoj. Podporujeme rovný přístup ke grantovým programům.

Za druhé

další příčinou je, že Stát doposud nepřevedl finanční prostředky na Krajské úřady pro
financování NNO. Nyní se připravuje další neadresné rozpuštění finančních prostředků určených na
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sociální služby do daňových příjmů krajů a na podporu nároku na poskytnutí moderních sociálních služeb
a jejich financování prostřednictvím klienta. Tato změna je připravována v souvislosti s novelou zákona
č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kterou připravuje vláda ČR.
Jako uživatelé sociálních služeb se obáváme, že tato změna zabrání realizaci slibované reformy sociálních
služeb. Žádáme, aby nejprve byl přijat zákon o sociálních službách a až po jeho přijetí byly prostředky
určené na sociální služby součástí daňových příjmů krajů. Žádáme, aby prostředky byly krajům převáděny jako zvláštní dotace do té doby, než bude přijat zákon o sociálních službách. Proti přijetí tohoto zákona se 30. června letošního roku konala demonstrace v Praze, kterou organizovala NRZP se sídlem
v Praze. jako výraz rozhodného protestu proti neadresnému rozpuštění finančních prostředků určených na
sociální služby do daňových příjmů krajů a na podporu nároku na poskytnutí moderních sociálních služeb
a jejich financování prostřednictvím klienta. V tomto duchu byla odeslána petice Zdravotně postižených
Parlamentu ČR
Za třetí - nebyla dokončena jedna akce a už se připravují další změny v občanském zákoníku, které
budou mít vliv na činnost NNO. K vysvětlení použiji článku Lenky Deverové, advokátky.
Související dokumenty jsou uveřejněny na internetu:
Návrhy na změny v legislativě pro NNO (www.neziskovky.cz)
Věcný záměr nového občanského zákoníku [*.rft] (www.juristic.cz)
Paragrafové znění nového občanského zákoníku [*.doc]

V novém zákoníku bude obsažena obecná úprava právnických osob, které budou použitelné subsidiárně
(jako pomocný, podpůrný) pro všechny typy právnických osob. Nová úprava se vrací k tradičnímu
rozdělení právnických osob v kontinentálním právu na právnické osoby korporativní (společné) a
právnické osoby majetkové. S tímto členěním se setkáme ve všech právních řádech vyspělých zemí
západní Evropy.
Naproti tomu zákoník nebude rozlišovat mezi právnickými osobami veřejnoprávními a soukromoprávními. Toto členění bylo předmětem řady diskusí, aniž byly jednoznačně konstatovány rozlišující znaky.
Druhou podstatnou změnou je, že bude zrušena zvláštní právní úprava obecně prospěšných společností
(OPS). Zpracovatelé zákona vycházejí z toho, že pojetí OPS je od samého počátku chybné, neboť se
nejedná o společnosti, ale o "ústav" – tedy právnickou osobu nadačního typu v jejím širokém pojetí. Nový
kodex ponechá dosud založené OPS nedotčeny s tím, že se až do svého zániku budou řídit stávajícím
zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Nové OPS
však již nebude možné zakládat. To neznamená, že nebude možné zakládat neziskové organizace pro
poskytování obecně prospěšných služeb. Do právního řádu pravděpodobně bude zakotven jako typ nadační právnické osoby tzv. nadační ústav. Nový občanský zákoník předpokládá zrušení stávajících zákonů o sdružování občanů a o nadacích a nadačních fondech. Právní úprava občanských sdružení bude
přenesena do občanského zákoníku – pro jejich úpravu bude zvolen "spolek". V samostatné části občanského zákoníku bude i úprava nadačních subjektů – nadací, nadačních fondů a nadačních ústavů. Velmi
významný se jeví záměr zpracovatelů kodexu upravit veřejnou prospěšnost. Předpokládá se, že právnická
osoba, která poskytuje obecné blaho v oblastech kodexem upravených, poskytuje veřejnosti obecně prospěšnou službu za předtím stanovených podmínek a za podmínek stejných pro všechny uživatele a jejíž
zisk nemá být podle zakladatelského dokumentu použit k prospěchu jejích zakladatelů, členů nebo zaměstnanců, ale naopak musí být použit pro poskytování těch obecně prospěšných služeb, pro něž byla
založena, má status obecné prospěšnosti. V případě pochybnosti se bude mít za to, že status obecné
prospěšnosti právnické osobě nenáleží. Na návrh právnické osoby bude možné do veřejného rejstříku, kde
je sama zapsána, zapsat i status její veřejné prospěšnosti. Zvláštní zákon by pak měl stanovit podrobnosti
týkající se statusu veřejné prospěšnosti.
Právní úprava spolků je dle navrhované úpravy velmi podrobná. Právní úprava zřízení spolku zůstává
téměř beze změny. Pokud jde o činnost, jednoznačně se stanoví, že základní činností spolku je činnost
spolková jako uspokojování a ochrana zájmů členů spolku. Vedle této statutární činnosti bude spolkům
dovoleno podnikat s tím, že podnikání bude doplňkovou činností. Kodex upravuje otázky členství ve
spolku, strukturu orgánů spolku, dosti podrobně jejich pravomoci a povinnosti, likvidaci spolku. Kodex
však poskytuje spolkům poměrně širokou možnost jednotlivé aspekty upravit odlišně od zákona.
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Za čtvrté Dalším nešvarem u legislativců je, že někteří zákonodárci různých stran usilují o omezení účasti
veřejnosti na správě veřejných věcí v naší zemi. Nejnovějšími pokusy tohoto typu jsou pozměňovací
návrhy, uplatněné poslanci při projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o
geneticky modifikovaných organismech, jejichž cílem je omezení nebo přímo zrušení možnosti
občanských sdružení účastnit se správních řízení.
Konkrétně se jedná o návrh poslance Jaroslava Skopala z ČSSD na vypuštění § 70 zákona o ochraně
přírody a krajiny, který účast občanských sdružení umožňuje. Autor druhého návrhu, poslanec Tom
Zajíček z ODS, chce dosáhnout toho, aby se občanská sdružení mohla účastnit jen územních řízení.
Poslanci Jaroslav Pešán z ODS a Marián Bielesz z US-DEU při projednávání zákona o geneticky
modifikovaných organismech předložili pozměňovací návrh, který vylučuje veřejnost z řízení podle
tohoto zákona.
Závěrem mého vystoupení chci všem popřát do další činnosti hodně zdaru a brzké úpravy zákonů
potřebných pro další činnost naší organizace a nově zvolenému orgánu úspěchy v jeho činnosti.

Mimořádné projekty realizované v minulosti
Jako členská organizace NRZP kraje Vysočina jsme se podíleli na uskutečnění historického divadelního
představení Williama Shakespeara „Richard III.“, pořádaného v rámci „Evropského roku ZP“, a pod
záštitou Krajského úřadu Vysočina. Představení předvedl divadelní spolek Kašpar, dne
1.10. 2003
v Horáckém divadle v Jihlavě, ve kterém mimo jiné vystoupil, na vozíku zdravotně postižený herec a
režisér pan Jan Potměšil.
Vstupenky pro ZP jsme dostali zdarma. Vstupné bylo uhrazeno krajským úřadem a rozděleno pro členské
organizace NRZP kraje Vysočina. Pro KO SNN v ČR Vysočina bylo přiděleno 20 míst.
Poradenským centrem Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Jihlavy bylo zajištěno tlumočení dvěma
tlumočníky do znakového jazyka, včetně zapůjčení indukční smyčky, protože jí v divadle neměli
instalovanou.
Představení bylo nádherné, instalací indukční smyčky a tlumočníků jsme představení slyšeli i my sluchově postižení.
Na představení byli pozvání někdejší starostové bývalých okresních měst s manželkami.
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Finanční zpráva – příjmy a výdaje
(pozn. Výsledovka by měla být teoreticky „O“ (nula), nezisková organizace by neměla mít zisk.

Zprávu o hospodaření přednesl hospodář Krajské organizace SNN v ČR kraje Vysočina v tomto znění:
Ve dnech 25.2.2003 jsme vybírali členský příspěvek na rok 2003 od organizací SNN kraje Vysočina,
příspěvky v celkové výší 1000 Kč z toho:
Jihlavský spolek neslyšících Jihlava
- 200 Kč
OV SNN Havlíčkův Brod
- 200 Kč
ZO SNN Třebíč
- 200 Kč
ZO SNN Žďár nad Sázavou
- 200 Kč
ZO SNN Pelhřimov
- 200 Kč
Příspěvky byli uloženy na účet Krajské organizace SNN kraje Vysočina ve výši 1000 Kč.
Ve dnech 17.7.2003 jsme dostali od Města Třebíč pro ZO SNN Třebíč, v rámci programu „Zdravá
města“, příspěvek ve výši 3000 Kč.
Příspěvek byl uložen na běžný účet č. 177048851, variabilní symbol 0611 u ČSOB Jihlava ve výši
3000 Kč.

Pokladna:
Zůstatek na pokladně ze dne 30.11.2003

-1565,80 Kč

Z toho příjmy do pokladny:
Členský příspěvek

1000 Kč

Z toho výdaje z pokladny:
Poštovné
Občerstvení

285 Kč
366,30 Kč

Celkově na pokladně je

-1217,10 Kč
Účet:

Zůstatek na účtu ze dne 30.11.2003

1266, 33 Kč

Z toho příjmy na účet:
Město Třebíč
Úroky

3000 Kč
5, 24 Kč

Z toho výdaje z účtu:
Poplatky za vedení účtu
Příkaz k úhradě ZO Třebíč

1112 Kč
1000 Kč

Celkově na účtu máme

2159, 57 Kč

Z toho přehledu je vidět, že naše vydání je vyšší než příjem do pokladny, k dnešnímu dni máme na účtu
2159, 57 Kč, znovu opakuji na pokladně máme 00, 00 Kč ( slovy „nic“) s tím, že jsme si vypůjčily
peníze z Poradenského a rehabilitačního centra Jihlava. Zde jsme dlužní 2198, 20 Kč, které jsme
slíbily vrátit, ale pro nedostatek prostředků to nevyšlo, snad se nám podaří dlužnou částku do konce
tohoto roku vrátit.
Zprávu o hospodaření vypracoval Jaroslav Pistulka - hospodář
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Plány na rok 2004
1)
2)
3)
4)
5)

Víkendový kurz znakového jazyka a odezírání ve dnech 14. 5. – 16. 5. 2004
Týdenní pobyt u moře v Itálii ve dnech 3. 9. – 10. 9. 2004 v Martinsikuro
Víkendový kurz znakového jazyka a odezírání ve dnech 26. 11 – 28. 11. 2004
Poradenství a specifické služby pro sluchově postižené
Dokončit právní subjektivitu ZO SNN v ČR – ( IČO )

Příloha:
1. Schéma KO SNN Vysočina – organizace SNN

Předseda
KO SNN:

Ředitel
KO SNN:

Oldřich Čenkovic

I.místopředseda
KO SNN:

Josef Kinc
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