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Z P R Á V Y č. 1/2012
1) valná hromada ČSTV:
28. ledna 2012 proběhla valná hromada, která by měla zřejmě dostat přídomek „zlomová“. Na této VH byl zvolen téměř
nový VV, který nyní bude řešit tragickou situaci nejen v celém ČSTV, ale v českém sportu jako celku. Jde o legislativu,
organizaci ale hlavně o financování masového sportu v TJ/SK. Vracet se k vlastnímu průběhu VH nyní nemá cenu – o
aktualitách vás budu průběžně informovat.
Přijatou změnou stanov se přechází z označení „regionální organizace“ zpět na označení „okresní organizace“ – takže
staronově bude používat zkratku OVV místo dosavadní RVV.
2) hlášení za TJ/SK za r. 2011:
- členská základna: termín pro předání změn byl 10. 2. 2012 – bohužel, k tomuto datu téměř polovina TJ/SK svoji
základní povinnost nesplnila. Upozorňuji TJ/SK na konečný termín pro opravy, který je zítra 7. 3. 2012.
- výkazy hospodaření: termín pro předání výkazů hospodaření je 15. 3. 2012. Výkazy jsou pouze v elektronické
podobě ke stažení na našich www.lb-sto.cz.
3) pojistky pro r. 2012:
V závěru r. 2011 se vedl „těžký boj“ o uzavření pojistek pro r. 2012. Nakonec se, po dohodě s Českým olympijským
výborem, podařilo smlouvy i na r. 2012 uzavřít. Znamená to, že i pro rok 2012, budou naši členové – členové ČSTV
úrazově pojištěni a pojištěni budou i trenéři při výkonu své práce. To je, v současné nelehké finanční situaci, bezesporu
velký úspěch. Obě pojistky jsou sjednané u Kooperativy – pojišťovny a.s.
- úrazové pojištění: číslo smlouvy: 5101326452 – v hlášení je vždy nezbytné uvést evidenční číslo TJ/SK u ČSTV.
S vyplněním poradí každá pobočka Kooperativy, podklady se zasílají na: Kooperativa pojišťovna a.s., Centrum
zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice
- pojištění trenérů a cvičitelů ČSTV: číslo smlouvy: 7720631260 – až do výše 2. mil. Kč/případ – celkově max. do
výše 10 mil. Kč. Vždy spoluúčast 5.000,-Kč. Obsah smlouvy a použití vysvětlí makléř: pavel.kvasnicka@securra.cz.
Podklady se odesílají na: Securra s.r.o., Mokrá 9, 149 00 Praha 4
4) novely Zákoníku práce platné od r. 2012:
- zkušební doba(§ 35): u vedoucích pracovníků lze sjednat až na 6 měsíců, - prodlužuje se o nemoc dovolenou
- pracovní poměr na dobu určitou(§39): maximálně na dobu 3 let(platí i pro opakované uzavírání – sčítá se)
- nový výpovědní důvod(§52, písm. h): výpověď lze dát pracovníkovi, který zvlášť hrubým způsobem porušil povinnost
dodržovat léčebný režim práce neschopného
- odstupné(§ 67): - při pracovním poměru trvajícím – do 1 roku(1 měs. plat), od 1 do 2 let(2 měs. platy), nad 2 roky
(3měsíční platy)
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr(DPP, DPČ): - rozsah DPP zvýšen na 300 hod/rok, - i v DPP musí
být uvedena doba, na kterou se uzavírá, - i po skončení DPP se vydává „zápočtový list“, - při překročení částky 9.999,Kč za měsíc se odvádí sociální a zdravotní pojištění
- čerpání dovolené: zaměstnavatel je v zásadě povinen nařídit čerpání dovolené tak, aby jí zaměstnanec vyčerpal
v kalendářním roce, kdy mu vznikl nárok
5) různé:
5.1: vyhláška č. 429 z 13. 12. 2011 stanoví pro r. 2012 náhrady za používání soukromých vozidel pro služební účely:
- základní sazba za použití auta: 3,70 Kč/1 km
- náhrada za pohonné hmoty: 34,90 Kč(BA 95 oktanů), 36,80Kč(BA 98 oktanů) a nafta 34,70Kč
5.2: po zemřelé pí. Květě Quirenzové je novou pracovnicí na Okresním fotbalovém svazu pí. Rina Havlíčková
(mobil: 777 033 655, pevná linka: 484 148 070)
5.3: 28. března proběhne v Divadle FXŠ v Liberci slavnostní vyhlášení „Nejúspěšnějších sportovců Libereckého kraje
za r. 2011“ – od 19.00 hodin. Zájemci o vstupenky nechť kontaktují předsedu.
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