Evidence 2014 –technické detaily
Vážení kolegové,

2014

řada z vás již vyplnila novou evidenci, platnou pro
letošní rok. Za rychlou a včasnou evidenci vám
děkujeme.

LEDEN

Těm z vás, kteří ještě nestihli vše vyplnit a zaplatit
členské příspěvky, připomínáme termíny a částky
s variabilními symboly pro platbu. Věnujte také
prosím pozornost vyplňování požadavků na karty
Eurobeds. Vše je třeba pečlivě vyplnit, abychom
vám mohli karty Eurobeds včas objednat.

Členské příspěvky pro rok 2014 činí – 120 Kč,
10 Kč navíc zaplatí členové odboru Kostka.
Variabilní symboly pro platbu příspěvků v roce
2014:
Členské příspěvky do asociace -120,- Kč:
číslo oddílu a za ním 014

Milí kolegové,
vedle tučného Tomíka, kterého k vám už
podruhé vypravujeme v objemném vydání, čtěte
prosím ještě interní spolkové informace
v novoroční KŘE. Možná jste si všimli, že jsme se
po čase vrátili k poněkud morbidnímu obrázku
v záhlaví našeho černobílého zpravodaje. Kolem
ubohé trosečnice krouží dravé ptactvo, z moře se
sápe žralok. Inu, stačí si pustit zprávy, doba je
zkrátka zlá. Přesto vám přejeme ještě jednou
v jedenácti zbývajících měsících roku 2014 jenom
vše dobré.

Nezapomeňte se prosím zaregistrovat!!
Vážení kolegové,
dovolujeme si připomenout, že do konce ledna
2014 je nutné, abyste zaregistrovali svůj oddíl a
zaplatili členské příspěvky. Oproti loňsku se
podmínky registrace ani výše příspěvků
nezměnily. Včasná registrace – šťastné ústředí!
Včasná registrace – splněná základní povinnost
členů spolku! Včasná registrace – nárok na
bezplatný odběr časopisu Turista!
Děkujeme,
vaše ústředí

Příspěvky do odboru Kostka - 10,- Kč:
číslo oddílu a za ním 514
Oddílová karta Eurobeds - 500,- Kč:
číslo oddílu a za ním 501
Individuální karta Eurobeds pro
členy odboru Kostka - 20,- Kč:
číslo oddílu a za ním 501

Novela vyhlášky o hygienických
požadavcích na zotavovací akce
Od nového roku nabyla účinnost novela vyhlášky
o hygienických požadavcích na zotavovací akce
pro děti, nově pod č. 422/2013 Sb. Na odkazu níže
naleznete okomentovaný soubor s vyznačenými
změnami oproti minulému znění.
http://www.crdm.cz/download/mailing/20140117
/1401_vyhl422_2013_novelizace106_komplet.pd
f
Zde přikládáme souhrn nejzásadnějších změn:
 Proběhly změny rozsahu školení pro
zdravotníky zotavovacích akcí, kde došlo
k
změnám
v
hodinové
dotaci
v jednotlivých částech školení, např. se již
dle vyhlášky nebude vyučovat záchrana
tonoucího, větší důraz je naopak kladen
na teoretickou a praktickou část výuky
první pomoci.
 Vyhláška upravuje „Posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte“. Vzor naleznete přímo

v komentovaném znění vyhlášky, nebo je
k dispozici na adrese:
http://www.crdm.cz/download/mailing/2
0140117/posudek-o-zdravotnizpusobilosti.docx


Byl upraven rovněž minimální rozsah
vybavení lékárničky pro zotavovací akce
pro děti a pro školy v přírodě, kde došlo
k vypuštění:
o tablety nebo čípky proti bolestem
hlavy, zubů (analgetika)
o tablety nebo čípky ke snížení
zvýšené teploty (antipyretika)
o živočišné uhlí
o nosní kapky na uvolnění nosních
dýchacích průchodů
(otorinolaryngologika)
o kapky, roztok (sirup) nebo
tablety proti kašli (antitusika,
expektorancia)
o mast nebo sprej urychlující
hojení, např. popálenin
(dexpantenolový sprej)
o dezinfekční prostředek na okolí
rány
o lopatky lékařské dřevěné
o dlahy pro fixaci, různé rozměry
Lékárnička však musí nově obsahovat:
o přípravky proti teplotě a
bolestem (antipyretika,
analgetika)
o přípravky k užití při průjmu
o přípravky proti kašli (antitusika,
expektorancia)
o obinadlo škrtící pryžové (60 x
1250 mm)

Mnohde jde však o pouhou změnu názvů
užívaných léků.

Ekonomické informace
Zatím nemáme přesné informace o výši dotací pro
letošní rok. Výsledky grantů podaných na MŠMT
budeme znát až ke konci února. Doufáme, že
bychom se mohli pohybovat v loňských číslech.
Pokud by byl náš předpoklad správný, bylo by
v našich možnostech dotovat přibližně stejný
objem požadavků jako v minulém roce. Pro oddíl
by to znamenalo finanční podporu až dvou akcí
v rámci volnočasových aktivit, jarních a letních
táborů a výchovných akcí, pravděpodobně by bylo
možné přidělit i dotace za nájmy a energie
kluboven. Zda bude možné zachovat loňské
dotační částky zatím jisté, ale rozhodně není, víc

budeme vědět, až MŠMT zveřejní výsledky
grantů.
V současné době je možné do konce února
požádat o materiálovou dotaci, která je čerpána
z prostředků poskytnutých KČT. Formulář najdete
na našich webových stránkách v sekci „ke
stažení“.
Aktuální „Dotační kuchařku 2014“ pro vás
připravíme do konce února. Najdete ji na
webových stránkách www.a-tom.cz v sekci „ke
stažení“. Zatím nepředpokládáme žádné zásadní
změny oproti loňskému roku.
V případě pozitivních grantových výsledků
zveřejníme koncem února formulář na hlášení o
konání jarního tábora. Bude to první vlaštovka
nových elektronických formulářů. O způsobu
vyplnění a odeslání na ústředí budete včas
informováni.

Na závěr ještě připomenutí nejbližších
termínů pro I. pololetí 2014:
-

registrace oddílů – ihned!

-

do 28.2. odešlete žádost o materiál,
čerpaný přes KČT
do 10.4. je třeba odeslat „Hlášení o
konání jarního tábora“
do 30.6. je třeba odeslat vyplněné
„Hlášení o konání letního tábora“
do 30.6. prosím pošlete vyúčtování za
jarní tábory
do 30.6.je termín na vyúčtování letošních
Bambiriád- upozornění pro krajánky a
organizátory
do 30.7. posílejte vyúčtování akcí
konaných v první polovině roku

-

-

Školení hlavních vedoucích letních táborů
Přihlášky a bližší informace:
Přihlásit se můžete na stránkách Rady vzdělání
Asociace TOM – sekce vzdělávací akce
http://vzdelavani.a-tom.cz/vzdelavaci-akce
Kontaktní osoba Standa Prais, mobil 7777 000
82, e-mail: Prais@seznam.cz
Školení hlavních vedoucích táborů (HVT 1),
Dobrá Voda, 11. - 13. 4. 2014
Školení hlavních vedoucích táborů (HVT 2),
Ochozy, 16. - 18. 5. 2014

Školení hlavních vedoucích táborů (HVT 3),
Dědov, 6. - 8. 6. 2014

Kontrola placení desátků proběhne během
února a března.
Prosíme oddíly, které mají ještě nějaké
nedoplatky, aby je obratem poslaly, abychom je
nemuseli upomínat. Přeplatky desátků odešleme
do konce března na oddílové účty, o nedoplatcích
vás budeme informovat dopisem s výzvou o
doplacení.
Inventarizace materiálu pořízeného za dotace jen připomínáme, že je třeba materiál pořízený
v rámci jakékoliv dotace napsat na Zelené karty
oddílu. Zapsat je třeba i materiál pořízený v rámci
táborové dotace, neorganizované mládeže a
podobně.

poštou.). Česky řečeno – až si budete dokumenty
tisknout, všude musí být vytisknuta evropská loga
atd., nemůžete používat vlastní, improvizované
formuláře. Po pobytu a testování všechny
dokumenty (podepsané a vyplněné – jak a co
vyplnit obdržíte spolu s dokumenty) zašlete na
adresu ústředí k rukám Lukáše Huška, nejpozději
do 14 dní od ukončení pobytu. V dalším měsíci od
vašeho pobytu obdržíte za tuto spolupráci slíbenou
odměnu. Pokud nedodržíte požadovaný termín,
odměnu nedostanete a navíc nám tím přiděláte
problémy a starosti. Proto prosíme o dodržení
termínů.
V případě nejasností kontaktujte Lukáše
Huška na lukas.husek@a-tom.cz nebo na
220 910 460.
Lukáš Hušek

za ekonomický úsek Alice Pařízková,
Zdena Náhlovská

Tomíci, chcete testovat moduly na našich
základnách a ještě si trochu vydělat?!
Pokud plánujete, že v období červen – září 2014
navštívíte jednu z našich základen (budou to buď
Oparno, Kaménka, Sloup, Dědov nebo Polana),
poprosíme vás o spolupráci v testování
edukativních, vzdělávacích a interaktivních
modulů. Pokud se k testování zavážete, bude
vašim oddílům částečně, nejpravděpodobněji z
50% proplaceno cestovné na tyto chalupy (týká
se jedné výpravy). Vedoucí po testování obdrží
odměnu 4 000 Kč (před zdaněním). Tu můžete
použít pro svůj oddíl nebo pro sebe. Důležité
upozornění! Odměna a proplacení cestovného se
vztahují dle směrnic EU pouze na děti, které
navštěvují základní nebo střední školu mimo
Prahu. Podmínky se vztahují též na vždy pouze
jednoho - mimopražského vedoucího, který musí
být starší 15 let.
Co je potřeba k tomu udělat? Nejprve si
zamluvit pobyt na zmíněné období na jedné z pěti
našich základen. V termínu přijet na základnu,
předem si prostudovat si pravidla k modulům
(přihlášeným pošleme na požádání) a nechat je
dětmi otestovat. Než odjedete na základnu, od
Lukáše Huška obdržíte mailem Dohodu o
pracovní činnosti, prezenční listinu, pracovní
list a pracovní výkaz, též pravidla testování
(Dokumenty musí být striktně ve formě, v jaké je
obdržíte mailem. Na vyžádání (nejpozději 3 týdny
před plánovaným pobytem!) je lze zaslat i

Nabídka tábořiště Hůrky
Oddíl Sůvy nabízí tábořiště v překrásné oblasti
přírodního parku Česká Kanada nedaleko vesnice
Hůrky (GPS: 49°2’42.266″N, 15°8’39.631″E), k
dispozici je 19 stanů (dřevěné podsady výroba
2008), velká hrací louka (na louce je možno
postavit vlastní teepee), ohniště, vybavená kuchyň
s plátovými kamny, studna s pitnou vodou,
umývárny, 2 suché WC, latríny, hangár, vojenský
stan (4x4m), to vše obklopeno lesem. Možnost
koupání v nedaleké nádrži Osika (1km), dále
možnost překrásných výletů po historických
zajímavostech (např. hrad Landštejn, Klášter,
Slavonice). Příznivá cena pronájmu základny 14
000Kč za 14dní. Poslední volný turnus pro tento
rok 16. – 30. 8. 2014. Bližší informace na
www.suvy.cz, suvy@volny.cz nebo na tel. 737
511 102 (Klára Majerová – správce tábořiště).
Těšíme se na Váš zájem za TOM Sůvy správce
tábořiště Klára Majerová

Hromadné překlopení názvů oddílů
V průběhu listopadu loňského roku jsme poslali
hromadnou žádost na ministerstvo vnitra o
překlopení cca 150 názvů našich oddílů a patnáct
žádostí o přidělení IČ. Šlo o to, že řada naších
oddílů
nesplňovala
požadavek
nového
občanského
zákoníku
a
jejich
název
nekorespondoval zcela přesně s názvem spolu

hlavního. Připomeňme, že podle nového
občanského kodexu je třeba, aby název oddílu
vždy obsahoval také název hlavního spolku,
mateřské organizace. Úplný a naprosto přesný
název našich oddílů je tedy takovýto: Asociace
turistických oddílu mládeže ČR, TOM 4444
Smíšci. Týká se to samozřejmě pouze oficiálních
příležitostí, například při zakládání účtů nebo u
žádosti o dotaci. V běžné každodenní praxi budete
nadále používat jednoduchý název oddílu např.
TOM Smíšci. Ministerstvo vše v čas splnilo a
dodrželo šibeniční termín, který byl do konce roku
2013. Nyní máme všechny naše oddíly
pojmenovány v souladu s novým občanským
zákoníkem. Alespoň tedy pevně doufáme – v
České republice jeden nikdy neví, co si úřad
vymyslí. Každopádně platí, že se naše stávající
oddíly nemusí ničeho obávat, jejich „úřední
existence“ není nijak zpochybněna, problémy
by nastat neměly.
ústředí

Informace pro nové zájemce o členství
v Asociaci TOM
Určeno pro případné zájemce o členství v našem
spolku.
Vážení kolegové, zájemci o členství v asociaci,
velmi rádi vás i vaše svěřence přivítáme,
zaregistrujeme a se vším pomůžeme. Jen se
žádostí o nové IČ budete muset počkat, a to třeba
až 3 měsíce. Nové úřady, rejstříkové soudy, které
mají od nového roku na starosti přidělování IČ,
stále ještě čekají na přesun databáze z ministerstva
vnitra. Proto prosíme, mějte se žádostí o přidělení
vlastního IČ strpení.
Jinak řečeno, k nám do spolku je možné se
přihlásit okamžitě, stačí vyplnit potřebné
dokumenty, zaplatit členské příspěvky. Zmíněná
úřední tečka, totiž přidělení IČ a zapsání
pobočného spolku (vašeho oddílu) pod správným
tvarem do rejstříku, opravdu bude trvat delší dobu.
Nemilou novinkou je fakt, že za registraci a
přidělení IČ zaplatíme nově 1000 Kč poplatek.
Zrovna nehorázné je to, že poplatek ve stejné výši
zaplatí ubohé spolky i tehdy, když kupříkladu
změní šéfa oddílu a budou tuto změnu chtít zanést
do příslušného rejstříku. Vykašlat se na provádění
takovýchto změn nebude možné. Když totiž
budete třeba za rok či dva žádat o dotaci magistrát

či kraj, úředník se může podívat do příslušného
rejstříku a pokud uvidí neplatný údaj – třeba
zrovna to, že v žádosti o dotaci je podepsán jako
šéf oddílu Lojza, zatímco v rejstříku je uvedena
Máňa – může být problém. Česká rada dětí a
mládeže se pokouší neblahou poplatkovou situaci
změnit, držme ji i sobě palce.

Vzhledem k tomu, že jsme byli průkopníky v
pátrání u příslušných soudů, vydala Česká rada
dětí a mládeže následující stanovisko. Je poměrně
optimistické a hovoří o polovině února. Máme ale
nějakou zkušenost s prací českých úřadů, proto
vidíme rozběhnutí systému přidělování IČ ještě
skeptičtěji…
Tomáš Novotný

S registrací pobočného spolku do rejstříku
ještě počkejme nejméně do poloviny února
Asociace turistických oddílů mládeže se obrátila
na ministerstvo spravedlnosti, které má nyní
agendu spolkového rejstříku ve své gesci s
dotazem, jak postupovat při registraci nových
pobočných spolků do rejstříku spolků.
Formulář, který je nutno v elektronické formě
vyplnit, totiž obsahuje pouze možnost zapsání pro
spolek hlavní. Zatím tedy není technicky možné
zapsat pomocí formuláře novou organizační
jednotku s právní subjektivitou, dle terminologie
NOZ pobočný spolek. U tomíků se pobočný
spolek nazývá oddíl, u skautů středisko, v Lize
lesní moudrosti kmen apod.
Díky tomíkům za zaslanou informaci a prosíme i
ostatní, kteří mají s registrací do rejstříku
zkušenost, aby se o ní podělili. Buď zde na Adamu
nebo na specializovaných stránkách noz.crdm.cz.
Pracovníkům ministerstva spravedlnosti a soudů
snad jen popřát aby se s náporem agendy
přecházející z ministerstva vnitra dokázali poprat.
Nebude to lehká práce. I proto je přechodné
období pro aktualizaci údajů u spolků nezvykle
dlouhé, tříleté.
Aleš Sedláček, předseda ČRDM

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně
V lednu 2014 připravilo ústředí
Asociace TOM.
Tel. 220 910 460 nebo mobil 724 015 733,
e-mail: ustredi@a-tom.cz
http://www.a-tom.cz

