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Z P R Á V Y č. 3/2013
1) Nový občanský zákoník a sportovní legislativa:
Nový Občanský zákoník přinese řadu změn do života každého z nás. Změny přinese i do sportu, ale zdaleka
principiálně pro TJ/SK ne tolik, o kolika se dříve hovořilo.
Zásadní pro život TJ/SK po nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku(NOZ) budou dvě věci:
- STANOVY: každá TJ/SK by se měla nad obsahem svých stanov zamyslet a aktualizovat je. Nová právní
úprava vychází z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především dle svých potřeb.
(pozn:
1) pouze malá část zákonných ustanovení NOZ patří mezi ty, od kterých se nelze ve stanovách odchýlit
2) teprve v okamžiku, kdy stanovy nebudou konkrétní věc řešit, nastupuje pro řešení této situace zákon
3) stanovy musí být povinně uloženy v úplném znění v sídle spolku
4) termín pro realizaci: nejpozději do 1. 1. 2017
- DOPLNĚNÍ NÁZVU SPOLKU: nově se naše TJ/SK budou nazývat „spolky“, což bude vyjadřovat jejich
právní formu. Název spolku(tedy dosud TJ/SK) musí ve svém názvu povinně obsahovat doplnění jména TJ/SK
o slovo „spolek“ a nebo „zapsaný spolek“ – obecně stačí i zkratka „z.s.“
Termín po vyřízení této problematiky je: 1. 1. 2016
2) další peníze z Libereckého kraje do sportu:
16. prosince projednala sportovní komise rady LK vyhodnocené žádosti o příspěvek v rámci 3. výzvy Dotačního
programu LK na r. 2013. Celkový objem v této výzvě představuje částku necelé 4 mil. Kč.
V rámci Dotačního programu se tak do sportu v letošním roce dostane téměř 15 mil. Kč. To je číslo určitě
povzbudivé. Společně s podporou sportu přímo z rozpočtu tak šlo do sportu v r. 2013 cca 25 mil. Kč.
Není to zdaleka tolik kolik jsme si představovali, ale doufali jsme, že jde o první krok. Bohužel, další kroky
budou zřejmě „směřovat zpět“ – pro r. 2014 totiž kraj naplánoval na sport pouhých 6,7 mil. Kč!!!
3) různé:
3.1: statistika členské základny: tak jako každoročně se aktualizuje členská základna sdružených subjektů k
31. 12. 2013. TJ/SK jsou povinny odevzdat aktualizovanou členskou základnu a elektronické podobě:
Termín: 10 února 2014
3.2: pasportizace majetku TJ/SK: ty TJ/SK, které v roce 2013 realizovaly investiční akce na zvelebení svých sportovišť
předají na okresní výbor aktualizaci údajů uvedených v původním pasportu. V konkrétních případech kontaktujte
předsedu.
3.3:úrazové pojištění v r. 2014: nadále platí pojistná smlouva uzavřená mezi ČOV a Pojišťovnou VZP a.s., která se
vztahuje na všechny členské subjekty a jejich členy.
Číslo pojistné smlouvy: 1310000010 – při vyplňování formuláře v kolonce „doplňující poznámky“ uvádějte
název ČUS a evidenční číslo TJ/SK, které máte od nás přidělené.
3.4: Intergram a OSA pro r. 2014: obě smlouvy podepsal za český sport ČOV. Smlouva s Intergramem je i nadále
platná(uzavřená na dobu neurčitou), o smlouvě s OSA se jedná – předpoklad že úspěšně.
3.5: pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS: smlouva je platná do 2. 1. 2014 – číslo pojistky: 7720720473.
Pro r. 2014 se připravuje obdobná smlouva – zatím je ale neuzavřena.
Provozní doba na okresním výboru v době svátků:
Od 24. 12. – 31. 12. 2013 bude zavřeno – individuální požadavky řešit telefonicky.
Normální provozní doba: od 2. 1. 2014

Vážení sportovci, kolegové a kolegyně,
dovolte mi, abych Vám jménem okresního výboru LB-STO o.s. a jménem svým popřál krásné vánoční svátky, veselého
Silvestra, úspěchy a zdraví v novém roce 2014.
Současně tímto děkuji všem, kteří mi poslali přání – odpovědět na všechny je velice složité.
Liberec: 23. 12. 2013

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