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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5                                          IČO: 467 478 18 

předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603 844 413, pevná: 484 143 007 

naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 1/2017 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 

 

1. Zápis do spolkového rejstříku u krajského soudu: 
Novela Občanského zákoníku (NOZ) uložila TJ/SK provést řadu změn (př. změnu názvu,  
aktualizaci stanov, volbu statutárních orgánů, povolení pro sídlo spolku, prohlášení statutárních 
orgánů apod.) a tyto nechat zapsat u místně příslušného krajského soudu do spolkového 
rejstříku. Bohužel, stále v dosti velkém počtu řada TJ/SK tuto zákonnou povinnost nesplnila. 
V současné době probíhá u soudů kontrola naplnění této NOZ příslušnými subjekty.  
V případě, že spolek tuto povinnost nesplnil – soudy rozesílají upozornění a žádají nápravu. 
Pokud nebude učiněna náprava do stanovené lhůty (60 dní) „pošle“ soud takovou TJ do                 
likvidace, což znamená nejen ukončení činnosti, ale ještě to bude nějaké peníze stát! 
Pokud tedy chcete ve vaši činnosti pokračovat, splňte vaše povinnosti vůči zákonu! 
  

2. Úhrada členských příspěvků sdruženými TJ: 
Loňská valná hromada jasně rozhodla o tom, že TJ/SK, které nezaplatí příspěvky, přestanou být 
členy okresní organizace, čímž její členové ztratí výhody z členství vyplývající. 
Toto rozhodnutí dopadlo na 25 TJ/SK, kterým bylo ukončeno členství k 31. 12. 2016. 
Pro r. 2017 bylo stanoveno datum úhrady k 30. 6. 2017. Bohužel, k dnešnímu dnu zaplatila 
zhruba polovina sdružených TJ/SK – bylo by tedy vhodné, aby členské subjekty tuto základní 
povinnost splnily!                                                                                                                                                      
 

3. Aktualizace INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČUS  za r. 2017: 
Jednou z povinností členských subjektů je každoročně, na základě pokynu předsedy ČUS, 
provést v platném „Informačním systému ČUS“ aktualizaci dat. Jedná se především o stavy 
členské základny a o umístění staveb a zařízení (pasport) – tyto změny musí být realizovány do 
31. 12. 2017, neboť budou statistickými údaji za celou ČUS za r. 2017 
Dále pak půjde o doplnění výsledků hospodaření za minulý rok a v neposlední řadě i informaci o 
zaplacených členských příspěvcích svých členů. 
Věnujte této povinnosti pozornost – určitě není samoúčelné a zbytečné vést řádnou evidenci o 
svém spolku a jeho členech. Nezadržitelně se blíží doba, kdy jakákoliv žádost o peníze, ať již na 
kraj, město či MŠMT bude muset projít kontrolou, která ověří aktuální stavy členské základny 
(hlavně mládeže) v daném subjektu.  
 

4. K žádostem o dotace v r. 2017:       
4.1: program údržby (P IV): neskutečné veletoče MŠMT kolem této dotace – několikrát 
vyhlášená a zrušená. Nyní platí stav, že program je vyhlášen, ale tak, že členské TJ/SK sdružené 
v ČUS nemohou o dotaci žádat. ČUS bojuje s MŠMT s cílem aktuální situaci zvrátit, ale 
s ohledem na aktuální datum se nedá příliš věřit v lepší výsledek…. 
4.2: program P VIII: TJ/SK žádaly „napřímo“ MŠMT – 14. 11. 2017 jsem vám posílal potřebné 
podklady pro vyúčtování 
4.3: program 10 (akce „sportuj s námi“): týká se několika málo TJ/SK – pro vyúčtování  
spolupracují s okresní organizací 
 

5. Festival sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC 2017 – 20. ročník: 
Naše okresní organizace uspořádala již 20. ročník festivalu sportovních filmů SPORTFILM 
LIBEREC 2017,  který se konal pod patronací předsedy České unie sportu a  hlavním 
mediálním partnerem byla Česká televize. Vzácným hostem festivalu byl Prof. Franco Ascani, 
člen komise MOV a president milánského festivalu(zde se každoročně pořádá světové finále). 
Bližší si přečtěte na stránkách www.sportfilm.cz, nebo ve Zpravodaji ČUS. 
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6. Povinné zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.:  
Citovaný zákon o registru smluv (účinný od 1. 7. 2016) stanoví, že jsou povinně zveřejňovány 
dotační smlouvy, kde jednou stranou je ČR (tj např. MŠMT), územní celek (obec, kraj) a kde 
hodnota plnění přesahuje 50 tis. Kč bez DPH. 
Pro nás to prakticky znamená, že v případě uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi TJ/SK a 
výše uvedeným subjektem a bude-li tato smlouva přesahovat onu hranici, bude muset být tato 
smlouva povinně zveřejněna v registru smluv! 
Od 1. 7. 2017 platí i sankční ustanovení zákona, který říká, že smlouva, která nebyla zveřejněna 
do 3 měsíců od uzavření pozbývá platnosti od samého začátku!!! (samozřejmě se všemi důsledky – 
tj. vrácení a sankční postihy). 
Doporučuji tedy, v zájmu vyvarování se těchto důsledků, podívat se před uplynutím této lhůty 
do registru smluv(záložka „podrobné vyhledávání“ – při zadání IČO) a vložení smlouvy si 
zkontrolovat. 
 

7. Valná hromada naší organizace: 
Původně plánovaný termín byl na prosinec letošního roku. Okresní výkonný výbor na svém 
zasedání v říjnu rozhodl o odložení VH na termín v dubnu 2018 a měl proto několik důvodů: 

- obecně se potřebujeme dostat do stavu, kdy VH bude schvalovat aktuální výsledky 
hospodaření za předchozí rok v prakticky nejbližší možné době (a ne v prosinci za 
předcházející rok) 

- přesun na duben vychází obecně z termínu pro podání daňového přiznání a to je datum 
31. 3. následujícího roku 

       -     povinnost schválení výsledků hospodaření a zveřejnění výroční zprávy 
 

8. ekonomické poradenství pro sdružené TJ/SK: 
pokud by některá TJ/SK potřebovala poradit v oblasti účetnictví, je možné využít firmu, která 
naší organizaci vede účetnictví. Rovněž tak je možné se domluvit s touto firmou na vedení celého 
účetnictví (to už ale za úhradu).  
Provozní doba firmy v sídle LB-STO: každé úterý 7 – 11.00 hod a čtvrtek 13 – 16.00 hod 
 

9. vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovci za r. 2017 v okrese Liberec“: 
Opět letos ve spolupráci s Libereckým krajem a agenturou Sport Action s.r.o připravujeme 
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů za r. 2017. Slavnostní vyhlášení se 
bude konat opět, jako vloni, v aule budovy G na Studentském náměstí v Liberci (areál TUL na 
Husově ulici) ve středu 31. ledna 2018 od 18.00 hodin. 
V současné době se připravuje nominace sportovců – pokud chcete svoje sportovce nominovat, 
učiňte tak prosím - nejpozději do 11. prosince 2017.  
Vyhlášené kategorie: dospělí a mládež jednotlivci a kolektivy, trenér profesionál a dobrovolník, 
handicapovaní, veterán nad 60 let, mimořádný (netradiční) sportovní výkon. Vedle těchto 
tradičních kategorií můžete navrhnout i někoho do Síně slávy a na cenu Fair play. 
Podmínky:  

- nominace v kategorii mládež – rok narození 1998 a mladší 
- navržený sportovec musí být členem, nebo v době dosažení hodnoceného výkonu na 

hostování v klubu, který má sídlo na území okresu Liberec  
- v případě návrhu na mimořádný sportovní výkon musí být trvalé bydliště sportovce 

v okr. Liberec 
 

10. úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů: 
° ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČUS: pojistka č.  4950050842 (Kooperativa) 

- vztahuje se na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS, vč. 
dopravy na tyto akce 

° POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI TRENÉRŮ: pojistka č. 7721008020 (Kooperativa) 
- platí na celé území Evropy 

 
  

 

15. 11. 2017                                                                               Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                            předseda  OVV LB – STO z.s.    


