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Z P R Á V Y č. 1/2014
Zdravím Vás všechny – po delší odmlce, která byla způsobena jednak vstřebáváním dopadů NOZ na sportovní
prostředí( a přípravou dokumentů), čekáním na závěry republikové VH ČUS a vyjasněním otázek financování
v r. 2014 posílám informace. Některé otázky se vyjasnily, jiné bohužel, nikoliv.
1) Nový občanský zákoník a sportovní legislativa:
Novela OZ ve vztahu k TJ/SK má mj. dva jasné termíny:
- k 1. 1. 2017 musí TJ/SK registrovat nové stanovy, které musí reagovat na změny vyvolané NOZ. ČUS
zpracovala vzorové stanovy a já vám je společně se zprávami posílám.
- k 1. 1. 2016 musí TJ/SK doplnit, nebo změnit část svého názvu, pokud používala zkratku o.s. – ke svému
jménu připojit slůvko „spolek“, nebo „zapsaný spolek“ a nebo pouze zkratku „z.s.“. Tuto změnu je tedy třeba
řešit ve vazbě na změnu stanov – ale i tak je dost času. Doporučoval bych příliš nespěchat – již teď je hlášena
z legislativního prostředí řada změn, která by měly platit již od r. 2015, takže rozumným posečkáním s realizací
změn bychom se mohli vyhnout zbytečné, nebo další práci navíc. Je to ale plně na vašem rozhodnutí v TJ/SK.
2) některé závěry 29. VH ČUS, která se konala 26. 4. 2014 v Nymburku
- v soudním jednání je žaloba Sdružení sportovních svazů ČR vůči ČUS(dříve ČSTV) za poskytnutí záruky
doplatku výtěžku Sazky a.s. v souvislosti s výstavbou Sazka – arény. Dluh dnes vyšplhal na 151,5 mil.Kč a
s příslušenstvím činí více jak 180 mil. Kč!!! ČUS se odvolal – není rozhodnuto. Delegáti VH, na návrh vedení
ČUS, odsouhlasili horní hranici pro dohodu o mimosoudním vypořádání na 75 mil. Kč.
- žaloba na Dr. Hušáka: soud vyměřil ČUS soudní poplatek ve výši 4,1 mil. Kč – odvolání, bude nové projednání
- prodej chat na Mísečkách: v soutěži vyhrál zájemce, který by měl zaplatit 15,4 mil. Kč za obě chaty
- plán dividend z krkonošských a.s.(příjem) pro r. 2014 se plánuje ve výši 19 mil. Kč
- prodej Strahova FAČR – příjmy se v zásadě použijí na úhradu závazků ČUS
- jako „staronový“ člen byla za řádného člena ČUS přijata ČASPV(dříve ZRTV)
- z ČUS, na vlastní žádost“ vystoupil „Svaz rekreačního sportu“ a současně vstoupil do ČASPV, která tak bude
hájit zájmy obou spolků
- novým členem ČUS se stala „Česká asociace sleddog sportů“, do které po vystoupení z ČUS, vystoupil „Svaz
psích spřežení“.
- dalším novým členem ČUS se stal „Český svaz aerobiku a fitnnes FISAF.cz“ po vystoupení z ČASPV.
- ČUS vloží majetek(204,9 mil. Kč dle odhadů) současného Sportovního centra Nymburk do nově založeného
„Národního sportovního centra Nymburk“ a zachová si nad majetkem zásadní kontrolu. Důvodem této
transakce je uvolnit prostor pro získávání dotací na vytvoření moderního centra a neohrozit zbývající majetek
ČUS. Je počítáno s dotacemi až do výše 3 mld.Kč!
- okresy v r. 2014 by měly obdržet částku kolem 350 tis. Kč na rok - do dnešního dne však nedostaly ani 1,-Kč!!!
- úhrady OSA a Integram jdou mimo rozpočet ČUS – hradí je ČOV
- finance pro TJ/SK přes okres nepůjdou – pouze budou i nadále administrovány žádosti o prostředky na údržbu
a provoz těch TJ/SK, které podaly žádost a budou vybrány
pozn.: vývoj dotací sledujte na www.msmt.cz/sport/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2014-v-oblasti-sportu
3) peníze z Libereckého kraje do sportu:
Od poslední informace z prosince 2013 o výši rozpočtu pro sport na LK došlo k výrazné změně. Z původní
částky cca 6,1 mil došlo v rámci rozpočtu k navýšení na cca 20,5 mil.Kč. Dle závěrů jednání s vedením kraje by
tyto prostředky měly být ještě navýšeny o cca 9,5 mil. Kč na celkovou částku 30 mil. Kč, což by znamenalo další
významné navýšení proti předchozímu roku.
Na posledním zasedání sportovní komise LK, které jako zastupitel předsedám, byly projednávány i výzvy
z Dotačního fondu LK. V letošním roce, za předpokladu schválení zastupitelstvem LK, by měla být možnost
čerpat prostředky v následujících podprogramech:
- 3.4: údržba, provoz a nájem sportovních zařízení
- 3.5: pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací
- 3.6: sport handicapovaných
- 3.8: sportovní akce/menšího významu než ty, které budou podpořeny z rozpočtu LK/
- 3.9: školní sport a tělovýchova
Výzvy a podmínky pro podání žádostí a vyúčtování by mělo projednávat( a schvalovat)zastupitelstvo LK
v měsíci 6/2014.
Sportovní komise bojuje i možnost rozdělit určitý objem financí přes okresní organizace( na údržbu a provoz) –
to je ještě ale hodně daleko, takže bližší informace až po příslušných schváleních ve vedení kraje.
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4) různé:
4.1: statistika členské základny: řada TJ/SK nepředala = porušení základních povinností člena. Přesto jsme
zaznamenali mírný nárůst na 21.557 členů
4.2: výkazy o hospodaření a majetku TJ/SK: opět nepředala řada TJ/SK = porušení základních povinností člena
Ve vazbě na stanovy a usnesení VH bude okresní výkonný výbor projednávat zrušení členství takových TJ
pro neplnění základních povinností člena.
4.3: úrazové pojištění v r. 2014: číslo pojistné smlouvy: 1310000010 – při vyplňování formuláře v kolonce
„doplňující poznámky“ uvádějte název ČUS a evidenční číslo TJ/SK, které máte od nás přidělené.
4.4: Intergram a OSA pro r. 2014: obě smlouvy podepsal za český sport ČOV. Smlouva s Intergramem je i nadále
platná(uzavřená na dobu neurčitou), smlouva s OSA platí do 31. 12. 2014(pozor - nevztahuje se př. na pořádání
plesů TJ!)
4.5: pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS: smlouva je platná do 2. 1. 2015 – číslo pojistky: 7720720473.
4.6: okresní výkonný výbor na svém posledním zasedání rozhodl, že naše VH (volební) se bude konat v září, případně
říjnu 2014
4.7: v současné době se již připravují volby do obecních či městských zastupitelstev. Řada sportovců mi již volala s tím,
že by v jejich obci či městě chtěli sportovci kandidovat pod hlavičkou Unie pro spor a zdraví. Za tímto účelem jsme
požádali Ing. Veselku, předsedou USZ o přípravu materiálu(návodu) jak v přípravě tohoto záměru postupovat.
Využitím možnosti kandidovat pod již existujícím subjektem je výhodné mj. proto, že vás zbaví nutnosti shánět
předepsaný počet podpisů na registraci.
Pokud budete mít zájem – zavolejte, materiál vám mailem co nejdříve pošlu.
4.8: ve spolupráci s Krajskou organizací ČUS LK připravujeme již 9. ročník 3-boje pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ
v Libereckém kraji. Pokud máte možnost – podpořte tuto akci – jde o pohyb dětí. Okresní finále je v Liberci
3. června, krajské finále pak 19. 6. 2014 na stadionu v Turnově. Materiál je umístěn i na našich www.
4.9: upozorňuji na existenci směrnice ČUS o placení členských příspěvků i v úrovni okresní organizace – budeme řešit
na VH. Taktéž v TJ platí, že pokud chce TJ žádat o státní podporu, musí mít ve svém účetnictví zahrnut příjem
z členských příspěvků!

Liberec: 14. 5. 2014

Ing. Vladimír Boháč
předseda OVV LB – STO o.s.
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