
SEMINÁŘE SVAZU VLTAVAN 
 

Ve stanovách Vltavana Čechy – svazu vltavanských spolků z.s. je jednou 
z hlavních činností „sjednocovat organiza ční záležitostí vltavanských spolk ů a 
řešit vzájemnou vým ěnu zkušeností ze spolkového života“. Toto poslání 
projednal výbor svazu poprvé na své schůzi 30.6.2016 a souhlasil s návrhem bratra 
JUDr. Josefa J.Veselého pořádat semináře k problémům, vyplývajícím z Nového 
občanského zákoníku i k dalším otázkám týkajících se povinností funkcionářů při 
řízení spolků. On pak první seminář uspořádal a k němu zpracoval skripta bez 
nároku na honorář (náklady na tisk skript uhradil svaz). Klubovnu pro konání 
semináře poskytli zdarma Vltavané ze Štěchovic, kteří připravili pro účastníky bohaté 
občerstvení.  

 
Prvního seminá ře 22.9.2016 se zúčastnilo 28 funkcionářů (65% členů výborů 

a kontrolních komisí) ze všech pěti vltavanských spolků a ze spolku Dělnická beseda 
Havlíček. Přítomným byla rozdána skripta číslo 7/2016. Během dvou vyučovacích 
hodin byly probrány učební otázky jako např. stanovy, vnitřní předpisy, výroční 
zpráva, usnesení valné hromady, sponzorování a jiné. Ve skriptech účastníci nalezli i 
vzory smluv, vzory do výroční zprávy apod. Zájem účastníků byl aktivní, na většinu 
dotazů bylo odpovězeno.  

 
Závěrem bylo konstatováno, že první seminář splnil svůj účel a navíc byla 

členům spolků Vltavan nabídnuta možnost konzultace problémů e-mailem či 
telefonem, kterou někteří posléze využili. Ohlas mezi spolky byl příznivý (zejména 
hezké odezvy přišly od některých členů e-mailem a uznání vyjádřily vltavanské 
spolky také ve svých výročních zprávách a na webových stránkách. Vzory ze skript 
mnozí funkcionáři používají ve své praxi.  

 
 

 
 



Konání druhého seminá ře 11.4.2018 schválil výbor svazu na své schůzi 
6.9.2017 s tím, že naváže na ten minulý, který pomohl k dodržování právních norem 
ve spolcích Vltavana, které si nyní počínají při realizaci Nového občanského 
zákoníku lépe, než leckteré jiné neziskové organizace. Změny v zákonech však nutí 
spolky stále se zdokonalovat a vedle tradic rozvíjet i právní vědomí členů a zejména 
funkcionářů, kteří stojí jejich včele. Na seminář opět přijelo více jak 60% funkcionářů 
(celkem 25) ze všech pěti spolků, aby se seznámili se změnami v právních normách 
za poslední dva roky. Seminář neopakoval minulé učební otázky (a skripta číslo 
10/2018 také neopakovala minulé texty), ale navazoval na ně. Byly vysvětleny otázky 
zápisů do spolkového rejstříku, objasněna novela metodiky EET, změna v tombole 
podle nového zákona o hazardních hrách, dále novinky v ochraně osobních údajů 
(očekávané nařízení GDPR) a další, drobné změny. Také byla vysvětlena nutnost 
některých změn ve stanovách. Opět byly v přílohách skript publikovány důležité vzory 
a tabulky. Do semináře aktivně přispěli i účastníci (např. bratr dr. Malý, dr. Slanec a 
Ing. Camplík). Pochvala patří sestrám z Vltavanu Štěchovice za bohaté bezplatné 
občerstvení a přípravu klubovny.  Opět bylo konstatováno, že i druhý seminář splnil 
svůj účel a pomohl ke zvýšení právních znalostí členů výborů a kontrolních komisí. 

 
Skripta č.10/2018 navazující na Skripta č. 7/2016 naleznete na http://www.hclpraha.cz/edice.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


