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SDRUŽENÍ HASIČŮ
HASIČŮ ČECH,
ECH, MORAVY A SLEZSKA
Kancelář
Kancelář Sdružení
Římská 45, 121 07 Praha 2

Všem okresním sdružením hasičů
hasičů

Č.j. 67 / 2013

Vyřizuje: D.Hladíková

V Praze dne 28.11.2013

Vážení kolegové,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při zabezpečování koncesí pro naše sbory.
Senátem byla definitivně schválena novela živnostenského zákona, která zavádí koncese na
prodej alkoholu, tato novela vyšla 2.10.2013, účinnou se stala 17.10.2013. O koncesi musí mít
sbory,, které vlastní živnostenský list na tuto činnost
innost,, požádány do 17.4.2014.
sbory
V případě zájmu sborů o vystavení živnostenského listu a následně koncesní listiny
budou na živnostenském úřadě požadovat Registrační list sboru a aktuální přílohu se složením
výboru sboru. Objevují se však problémy týkající se některých RL, které neodpovídají našim
platným Stanovám a živnostenské úřady se brání vydávání koncesí. Problematika byla řešena a
došlo k určitému kompromisu, vznikla nová ppřříloha k RL SDH
SDH, která bude, spolu se stávajícím
registraččním listem sboru
sboru, akceptována živnostenským úřadem právě při vydání živnostenského
registra
listu a koncese pro konkrétní sbor.
Příloha, která je součástí této zprávy, je vytvořena stejně jako např. Hlášení o činnosti,
stačí ji vyplnit v počítači a vytisknout. Jak je na příloze uvedeno, je nutné vytisknout ppřřílohu
3x, poté ji nechat podepsat jednotlivým funkcionářům SDH, opatřit otisky platných užívaných
razítek sboru a okresní sdružení potvrdí razítkem a podpisem
podpisem, že údaje v této příloze jsou
ověřené a pravdivé. Přílohy pak budou uloženy následovně – 1x u SDH, 1x na OSH a nově
nově 1x
Kancelářři SH ČMS.
zašlete Kancelá
MS
V nové příloze se nachází údaje o sídle SDH, které u některých bude odlišné od
stávajícího registračního listu, nicméně se nesmí jednat o adresu některého z funkcionářů, ale o
skutečné sídlo hasičské zbrojnice. Díky těmto přílohám bude schopna Kancelář SH ČMS také
vystavit přílohy, které upřesní či změní adresu sboru dle aktuálního stavu a zároveň tím
pomohou při přeregistraci našich organizačních jednotek, která se naší organizace bude týkat
s účinností nového občanského zákoníku od 1.1.2014, v prodloužené lhůtě tří let, tedy do
1.1.2017.
Děkuji za pochopení a vzájemnou spolupráci.
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