Samostatná organizační jednotka SEM
Připravte si:
Ø

jednoho člověka buldočí povahy, který se nenechá jen tak odradit a je trochu dobrodruh

Ø

partu ochotných lidí, kteří chtějí něco dělat s mládeží a pro mládež

Ø

dávku trpělivosti

Ø

peníze na cestné a poplatky

Ø

dobré připojení k internetu

Ø

počítač

Ø

psací náčiní

Postup přípravy:
Ø

Nejprve vezmeme několik lidí otevřených pro práci s mládeží. Ideální skupinou je místní SOM, případně
vedení sborové mládeže. S těmito lidmi nejprve neformálně u kafe nebo jiného katalyzačního nápoje
probereme vývoj práce s mládeží v naší oblasti a rozhodneme se, zda by nestálo zato využít možnosti SEMu a
dát tak práci pro mládež větší možnosti.

Ø

Pokud bude jednání neúspěšné a nepovede se přesvědčit partu o výhodách práce pod hlavičkou SEMu, nechte
zaplatit útratu a jděte klidně domů. V opačném případě si účtenky nechte, neboť si je můžete dát do nákladů na
občerstvení při poradách výboru.

Ø

Z taktických důvodů je dobré o tomto záměru uvědomit sbor a seniorát, aby ostatní lidé věděli, že se něco
začíná kuchtit a aby se také předešlo případným nedorozuměním a napětím. Tyto orgány organizační jednotce
SEM mohou do budoucna jen pomoci, když budou „na stejné lodi“.

Ø

Jestliže došlo ke shodě na založení samostatné organizační jednotky, je třeba, aby tito lidé byli členové SEMu
(min. 3 z nich musí být aktivními členy). Pak musí vymyslet název, adresu, kde bude sídlit a pak napsat
republikovému výboru SEMu do Prahy. Myslím, že stačí jen mail, že jsme se rozhodli založit Samostatnou
organizační jednotku. Republikový výbor to probere a bude-li to také vidět jako účelné, jednotku zřídí. Písemné
rozhodnutí by měl doručit na adresu někoho, kdo si vezme na starosti různá vyřizování kolem jednotky.

Ø

Po obdržení rozhodnutí o vzniku jednotky je třeba do 10 dnů zažádat o předělení IČO. To se dělá na
statistickém úřadě. Tady se bude hodit internet, protože úřad sídlí jen někde, v dalších městech má pak
pobočky. Na stránkách se dá sehnat formulář, kterým se oznamuje vznik nového právního subjektu. Oznámení
o vzniku nového právního subjektu nemusí nutně podávat jeho statutární zástupce. Pokud to nemáte daleko, je
lepší zajít na pobočku a odevzdat formulář osobně s tím, že pokud něčemu nerozumíte, tak vám pomohou
(alespoň v Olomouci). Oznámení se dá poslat i poštou na adresu příslušného úřadu (je třeba najít na internetu
podle místa, kde bude mít SEM sídlo). Za nějakou dobu vám přijde potvrzení o přidělení IČO a tím pádem
oficiálně existujete. Nyní je třeba se začít chovat slušně, neboť už nad vaší činností nebdí jen milosrdná ČCE,
ale také poněkud méně shovívavý stát.

Ø

Zároveň po obdržení rozhodnutí o založení jednotky je třeba co nejdříve svolat první valnou schůzi, která zvolí
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potřebné orgány. Počet těchto orgánů a volených lidí je závislý na velikosti jednotky a určuje ho republikový
výbor v usnesení, kterým se zřizuje jednotka. Na této schůzi je nutná volba předsedy, je také třeba udělat
pořádný zápis a ten podepsat a verifikovat. Bude se to později hodit.
Ø

Když je zvolen předseda, stává se tak statutárním zástupcem a přebírá další odpovědnost za rozjezd jednotky.
Co nejdříve je třeba nechat udělat razítko. Pokud nemáte nikoho, kdo vám udělal návrh, stačí se obrátit na
republikový výbor či jinou jednotku a určitě vám rádi poskytnou své podklady, ve kterých jen změníte údaje
podle sebe.

Ø

Když je hotovo razítko a máte ověřený zápis z volby předsedy, je na čase vzít nějakou hotovost a vyrazit do
banky. Ke svému fungování je totiž třeba založit účet. Banka záleží na vás, dbejte ale na to, aby jste neplatili
zbytečně moc za poplatky. V bance po vás budou chtít hotovost na první vklad, doklad totožnosti, razítko, kopii
ověřeného zápisu z volby předsedy, rozhodnutí o založení jednotky, rozhodnutí o přidělení IČ a kopii stanov (tu
si jako ověřenou nechte poslat od republikového výboru). Někde toho možná budou chtít míň, někde víc, někde
ověřené kopie, někde jen obyčejné, někde jim bude stačit jen nahlédnout do originálů – záleží na ústavu
a místní pobočce. Rozhodně doporučuji nechat si zřídit možnost internetového bankovnictví, vyplatí se to.

Ø

Až vám založí účet, čeká vás poslední etapa a to návštěva finančního úřadu. Zde se nejprve domluvte, co
všechno po vás budou chtít (budou-li ochotni se s vámi o tom bavit, jakože většinou jsou :-)). Podle toho, co
vám řeknou pak vyplňte a odevzdejte přihlášku k placení příslušné daně (většinou jen daň z příjmu). Pokud jste
se registrovali, je třeba se mít na pozoru při hospodaření, neboť každý rok budete muset podat buď přiznání k
dani z příjmu, nebo alespoň prohlášení, že jste žádné příjmy podléhající dani neměli.

Ø

Takže, máte IČO, účet, jste přihlášení k placení daně. Nyní jste samostatnou jednotkou se vším všudy.
Doporučuji sehnat ještě další dva dobré lidi, kteří jsou pro další práci nutní a to někoho, kdo se vyzná v
účetnictví a mohl by je vést, a pak někoho, kdo umí psát projekty na granty a bude umět hledat možnosti, kde
vzít na práci s mládeží peníze.

Ø

Po začátečních běháních je také třeba věnovat pozornost vnitřnímu fungování a vytvořit vnitřní směrnice pro
účtování. Na akcích si pak hlídejte, aby veškeré příjmy a výdaje byly vždy doloženy.

Ø

Některé věci už možná budou fungovat někde jinde, nebojte se inspirovat a trochu opisovat :-) Myslete také na
to, že každé změně předsedy či sídla je potřeba na finančním úřadě a v bance tuto změnu nahlásit a v bance
navíc vyřídit změnu oprávněných osob přistupujících k účtu.

To by mělo být vše, přeji dobrou chuť :-)

Za Moravskoslezský SEM Vlastík Stejskal
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