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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. 1/2019 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
  
1) anketa o „Nejúspěšnější sportovce Libereckého kraje za r. 2018“:  
Ve všech okresech Libereckého kraje již proběhla „okresní kola“ – krajské finále této ankety a vyhlášení  
výsledků se bude konat 27. 3. 2019 v Divadle FXŠ v Liberci. Pokud by měl někdo zájem se slavnostního  
vyhlášení zúčastnit – bude k dispozici menší množství lístků – obraťte se na mě. 
 
2) úrazové pojištění členů ČUS: 
Od 1. 2. 2019 platí nová smlouva podepsaná mezi ČOV a Pojišťovnou VZP a.s., kde pojištěnými 
osobami jsou všechny subjekty sdružené v ČUS – na všechny akce a aktivity pořádanými či 
organizovanými těmito subjekty, vč. organizovaných cest na tyto akce. Pojištění dle této smlouvy se 
vztahuje na celý svět!  Nové číslo smlouvy je: 1310001770. Upozorňujeme, že při škodní události je 
třeba vyplnit i osobní údaje. 

– oznámení škodní události předkládá oprávněná osoba na formuláři „oznámení škodní události 
z úrazového pojištění“ 

– na druhou stranu tohoto formuláře do rubriky „požadovaná dokumentace“ je nutné uvést 
jméno a příjmení odpovědného pracovníka TJ, nebo svazu, který to podepíše a připojí razítko 
subjektu, čímž potvrdí, že se škodní událost stala 

– oznámení se posílá na: Pojišťovna VZP a.s., odbor likvidace pojistných událostí,                    
Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8. 

– rady získáte na klientské lince: info@pvzp.cz 
– kontaktní mail: oznameni.udalosti@pvzp.cz 
– smlouva se nevztahuje na profesionální sportovce 

 
3) užívání státních symbolů při veřejných akcích: 
Ministerstvo vnitra ČR vzneslo vůči MŠMT požadavek, v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb, aby 
upozornilo TJ/SK a svazy na skutečnost, že popisování či jiné doplňování státních znaků, hlavně pak 
vlajek různým popisováním neodpovídá zákonu. 
 
4) pojištění trenérů a cvičitelů pro r. 2019: 
pro letošní rok zůstává v platnosti smlouva č. 7721008020, která se vztahuje na trenéra či 
cvičitele, který tuto činnost vykonává pro sdružené subjekty v ČUS na základě pracovního 
poměru, DPČ, DPP, OSVČ či členského vztahu. 
 
5) smlouvy s OSA a Integramem: 
Možná, že se, někteří z vás, s těmito názvy a pod nimi skrytými organizacemi doposud nepotkali – což také  
není špatné. Přesto si dovolím malou osvětu: OSA je Ochranný svaz autorský a Intergram je Nezávislá  
společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.  
Tyto organizace chrání umělce (a vybírají za to peníze), resp. chtějí úhrady za veřejné produkce hudby – 
za kterou se počítá i př. veřejné pouštění rádia na sportovní akci.  
Tak abyste se touto problematikou nemuseli zabývat a měli klid: ČOV má i pro r. 2019 uzavřenou  
licenční smlouvu, tzn., že takovéto produkce jsou vyřešené a vy se nemusíte starat zda-li jste poplatky  
uhradili či nikoliv.  
Ale pozor: smlouva se vztahuje výhradně na spolky, které jsou členy ČUS – a nevztahuje se na akce  
typu koncert, tan. zábava, nebo na produkci hudby v ubyt. zařízeních, která jsou provozována podnikatelsky.  
 
6) členské příspěvky na r. 2019:  
Pro r. 2019 platí stejná výše členských příspěvků jaká byla schválena na valné hromadě v loňském roce. 
Termín pro zaplacení je: 30. 6. 2019 a veškeré potřebné informace najdete na úvodní stránce našich  
internetových stránek www.lb-sto.cz . 
Některé TJ/SK mají již pro r. 2019 zaplaceno – proti nim je několik (málo) TJ/SK, které základní  
povinnost člena LB-STO za r. 2018 ( a dokonce i za r. 2017!) nesplnily: 
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za r. 2017: Rynoltice, Ruprechtice, Slavia orienteering, Czech Cheerleading -  celkem: 4 
za r. 2018: PFC Č. Dub, Loko I, JK Sever, Oldřichov, Rynoltice, Stráž, Víska, Jachetní klub Hrádek,  
                 TAI-CHI Liberec, Jez. sp. Vysoká, Bílý Potok, Slavia orienteering, MFK Podještědí,  
                 Czech Cheerleading, Sport. akad. LZ Č. Dub, HC Frýdlant   - celkem: 16  
Pozn.: někdy nejsme schopni vaši platbu identifikovat – pokud jste zaplatili, ozvěte se, ať můžeme  
           společnou kontrolou věc uvést na správnou míru 
 
7) granty – výzvy na Libereckém kraji pro r. 2019:  
Liberecký kraj po schválení aktualizovaného „Plánu rozvoje sportu v LK na r. 2019 a 2020“ na zastupitelstvu  
29. 1. 2019 následně, ve lhůtách stanovených zákonem, vyhlásil dotační programy ve sportu na r. 2019. 
Jedním z cílů pro letošní rok je snaha rozdělit peníze do sportu v rámci vyhlášených programů a  
výrazně zmenšit prostor pro poskytování finančních prostředků cestou „individuálních žádostí“. Je tedy 
třeba, aby jste tedy v TJ/SK využili tato cesty. 
Žádosti na vyhlášené programy se podávají na Liberecký kraj v termínu 4. – 20. března 2019. 
PROGRAM 4.23 - sportovní akce:  
Vyčleněno: 3,02 mil. Kč, minimální podpora: 30.000,-Kč – maximální. 250.000,-Kč 
Počet žádostí podaných subjektem (IČO):    1  (ve vazbě na obsah výzvy)  
Podpora kraje může být max do výše: 70% , kontaktní osoba: Lucie Sviatková – tel.: 485 226 634 
PROGRAM 4.26 – podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019:  
Vyčleněno: 18 mil. Kč, minimální podpora 10.000,-Kč – maximální: 1,0 mil. Kč 
Počet podaných žádostí subjektem (IČO):    1   (ve vazbě na obsah výzvy) 
Podpora kraje může být maximálně: 70 %,  kontaktní osoba: Lucie Hlavsová 485 226 638  
 
8) aktualizace údajů v „Informačním systému ČUS“:  
Připomínáme tímto povinnost všem sdruženým TJ/SK, aby udržovaly aktuální údaje o své TJ/SK v  
„INFORMAČNÍM SYSTÉMU ČUS“. Přístupové údaje pro vaši TJ/SK jste dostali, rovněž tak manuál. 
Aktuální verzi manuálu najdete na stránkách České unie sportu (www.cuscz.cz, hlavní stránka, služby) 
Pokud by přesto byly nějaké nejasnosti – ozvěte se.   
 
8) „Letní olympiáda dětí a mládeže 2019“ se bude konat v Libereckém kraji    
Ve dnech 23. – 27. 6. 2019 se bude v našem kraji konat velká  významná sportovní akce „Letní olympiáda  
dětí a mládeže ČR“. Pořadatelem akce je Liberecký kraj. Sportovat se bude na sportovištích v Liberci a 
Jablonci n.N. Počet účastníků olympiády se blíží číslu 4.500 !! 
Slavnostní zahájení se bude konat v neděli 23. června 2019 v Home Credit aréně v Liberci. Bližší informace 
najdete na internetových stránkách Libereckého kraje. 
 
9) ostatní:  
- dotazy z TJ/SK, zda-li v případě, že subjektům nevznikla povinnost podávat daňové přiznání mají povinnost 
tuto skutečnost oznamovat příslušnému FÚ: dle zák. č. 586/1992 Sb, dle § 38, písm. „mc“ – nemusí 
 
-možnosti vzdělávání ve sportu: prostřednictvím Vyšší odborné školy ČUS – najdete na stránkách školy: 
                                                                 www.vos-cus.cz 
- možnost využití vašich kapacit pro společenské akce a ubytování při nich: 
obrátila se na mě firma, která hledá pro své podnikatelské záměry prostory pro pořádání různých akcí 
(společenské akce pracovních kolektivů, team building, třídní srazy, ale třeba až po svatby) prostory 
pro více jak 30 osob s odpovídajícím sociálním zázemím. Byla-li by tato nabídka doplněna o 
ubytovací kapacitu, zájem by byl ze strany firmy vyšší. Možnosti využití by byly odvislé od vaší volné 
kapacity a poptávce klienta, vznesené vůči firmě. 
Samozřejmě, že pronájem prostor by byl za úhradu – a mohl vám v TJ pomoci využít kapacitu a získat 
pro svůj provoz nějaké finanční prostředky. Případní zájemci kontaktujte mě – fungoval bych jako 
„prostředník – dohazovač“–všechny detaily byste si domlouvali s danou firmou osobně, bez mé účasti. 
 
 
 
11. 3. 2019                                                                                    Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                               předseda  OVV LB – STO z.s.    
     
 
 


