Vážená redakce Sportovních Listů.

Sleduji Vaši snahu pomoci sportu.
Zaráží mne ale, jak znevažujete práci České obce Sokolské a desítek tisíc jejich dobrovolníku a
nezabýváte se podstatou věci v případě dotačního programu IV.od MŠMT.
Proč nenapíšete a nerozeberete situaci v českém sportu. A nezveřejníte pravé důvody, proč
některé spolky nemohou dostat dotací z tohoto titulu?
Jak sportovci po zahájení platnosti nového občanského zákoníku realizovali společné sdružení se do
sportovních svazů? Jak se transformovaly sportovní svazy na skutečné SVAZY sportovních spolků?

Je třeba si přiznat podstatnou věc. Český sport a jeho spolky absolutně
nezvládly transformaci na „nový“ občanský zákoník
a tím na nové spolkové právo.
Vezmeme si jeden příklad.
Zde píšete:
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/cesti-lyzari-se-po-vice-nez-sto-letech-sve-existenceocitli-v-lete-na-hrane-financniho-kolapsu/
o stavu v Lyžařském svazu ČR.

Co to je ten lyžařský svaz dnes před zákonem?
Na stránkách SLČR se dovíme:
O SLČR
Svaz lyžařů ČR (SLČR) je zájmové sdružení občanů ČR s vlastní právní subjektivitou. Je vrcholnou organizací
lyžařského sportu v České republice, která hájí zájmy lyžování směrem k organizacím v ČR i k Mezinárodní lyžařské
federaci (FIS). Je členem ČUS, Českého olympijského výboru a FIS.
Poslání Svazu lyžařů ČR
Základním posláním Svazu lyžařů ČR je široká podpora rozvoje lyžování, lyžařského sportu, vrcholového lyžování a
sportovní reprezentace České republiky. Základem činnosti je aktivní podpora a propagace všech forem lyžování
mládeže a dospělých.

V současné době sdružuje SLČR více než 18.500 aktivních členů. Počet lyžující veřejnosti přesahuje
2.000.000 osob.

Tak se podíváme, kdo jsou členy tohoto svazu.
Vyjedeme si z justice vazby. A zjistíme následující:

Z historie víme (SLČR to uvádí na svých stránkách), že:
Svaz lyžařů ČR je nejstarším národním lyžařským svazem na světě. V roce 2003 oslavil 100 let od
svého vzniku. Byl založen 21. 11. 1903 v Jablonci nad Jizerou na setkání tří zástupců prvních
lyžařských klubů na našem území a byl nazván Svaz lyžařů Království českého.

Chci se zeptat na podstatu věci.
Kde jsou ty tři zakládající kluby teď v té právní struktuře svazu ?
Kdy, z toho svazu vystoupily?
Je SVAZ, tak jak je, vůbec SVAZEM lyžařů, když jeho členy nejsou právnické osoby
sportovní lyžařské kluby ?
Svaz Lyžařů ČR vytvořili lyžaři?
Proč tu nejsou?
Proč ve „SVAZU“ figuruji většinou jen fyzické osoby
a není zde členem ani jeden sportovní lyžařský spolek ?

A úplně stejně se můžeme ptát v ostatních sportovních spolcích.
ČUS je spolek jako kterýkoliv jiný sportovní spolek (klub). A může se jmenovat třeba Ředitelství
Zeměkoule. Pokud ho založily sportovní spolky jako svůj SVAZ tak musí být jejích Ič v jejich
rejstříku. Pak by mohl plnit svazovou funkci.

V Zákonu 82/2012 Sb., Občanský zákoník V částí o korporacích se píše:
Pododdíl 2: Spolek
§ 214
(1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako
samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.

(2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz,
vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu.
Takže spolek, který není sdružením lyžařských sportovních spolků, nemůže být jejich svazem i
když se tak bude 100 x jmenovat.
Dokud nebudou členové svazu lyžařské organizace (právnické organizace) členové tohoto svazu má
tento spolek před zákony EU a MŠMT pravděpodobně smůlu.
Všechny sportovní organizace na přechod na nový občanský zákon měly dostatek času. To že
zůstalo vše u starého zvyku a říkalo se, ono to nějak dopadne, bohužel nemůže platit v případě
zpřísnění dotačních titulů.

Vzhledem k těmto skutečnostem by bylo skutečně vhodné, abychom se my sportovci bavili o
podstatě problému.
Proč nemohou Sportovní svazy dosáhnout na dotaci k provozu a údržbě sportovních zařízení?
Protože nejsou celorepublikové organizace, které mají po celé republice sportovní zařízení.
Protože jsou jen klasické spolky, kde rozhodují jen některé právnické a fyzické osoby a mají
v majetku jen několik svých nemovitostí.

To, že se Sokol transformoval do spolků a pobočných spolků také nemusí být úplně ideální pro tuto
organizaci. Také se mohl transformovat do spolků a svých SVAZů (Žup a ČOS). Ale aspoň se
transformoval a dnešní jejich struktura je čitelná a jasná.
A byla to zase práce desítek a stovek tisíc dobrovolných pracovníků.

Výsledkem je: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00409537/ceska-obec-sokolska/

Za to vše se od Vás dočkali jen posměšků a znevažování jejich úsilí.
Jsem přesvědčen, že sokolové si to nezaslouží, protože historicky se v naších zemích o rozvoj
sportu zasloužili prokazatelně nejvíce.
Když sokolové na městech a vesnicích propagovali péčí o tělo a ducha. Když zaváděli, první
názvosloví ve cvičení, většina světové společnosti je sledovala jako podivíny.

Přejí Vám příjemný zbytek krásného podzimu.

V Roudnici nad Labem 17. 10. 2017
Jeden z mnoha Sokolů, kterým by se Vaše redakce mohla omluvit.
Rostislav Lariš

