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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. 3/2020 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
 
1) VÝZVA NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY:  
Národní sportovní agentura, která je nově nejvyšším subjektem v organizační struktuře sportu v ČR se v  
současné době nejen konstituuje, ale začíná i s aktivní podporou sportovního prostředí a sportu u nás. 
  V polovině měsíce června vyhlásila výzvu č. 1/2020 s názvem: COVID – SPORT, 
což je program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií Covid-19. 
 
Dotace dle této Výzvy budou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb.,  
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“) a za dodržení podmínek  
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová  
pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
Stručné informace o obsahu výzvy: 
 

- podávání žádostí: od 15. 6. do 31. 8. 2020 do 23:59 h 
(tady pozor, žádosti se neshromažďují, ale vyřizují se průběžně, tak jak jsou podávány – až do  
vyčerpání celkové výše vyčleněného objemu. Zájemci by tedy neměli zbytečně otálet!)  

- vyčleněný objem prostředků: 1 miliarda   
- musí jít o „Sportovní zařízení“, které je výhradně určeno sportu a nebo v zařízení jsou „převažující 

prostory pro sport“ (definice dle zákona o sportu) 
- žadatel musí být řádně registrován ve spolkovém rejstříku a v rejstříku sportu (www.rejstriksportu.cz) 
- žádost za žadatele musí podat oprávněná osoba 
- žadatel nesmí mít dluhy vůči státu a zdravotním pojišťovnám 
- vyúčtování musí být předloženo do 15. února 2021, - úschova dokladů 10 let 
- platí zásada, že výzva je určena k úhradě nákladů, nikoliv k úhradě ztráty, případně ušlého zisku 
- výše podpory je max. 50%  
- oblasti podpory: 

° A) vlastní zařízení, případně dlouhodobý pronájem, výpůjčka apod.: 
- podmínka: tento stav platí minimálně od 1. 1. 2019 (příslušná smlouva) 
- období: březen – květen 2020, náklady musí být uhrazeny do 31. 12. 2020 

° B) zrušení akce: 
- jednorázová akce, která byla plánovaná na období březen – červenec 2020 a o jejím zrušení bylo 

rozhodnuto nejpozději do 31. 5. 2020 
- jde o marně vynaložené náklady spojené s přípravou akce (lze uplatnit i náklady z r. 2019) 
- osobní náklady lze užít pouze tehdy, byla-li akce zrušena bez náhrady 

° C) nájem sportovního zařízení: 
- smlouva minimálně od 1. 1. 2020 
- nejde o jednorázovou akci, - období: březen – květen 
- uplatnit lze pouze za podmínek, že poskytovatel nájmu poskytl na nájemné v dané době min. 30%ní  

slevu (neplatí pro zařízení ve vlastnictví státu) 
 

Důležitá informace: pokud žadatel chce uplatnit podporu na více oblastí (př. A + B + C, nebo B + C),  
může vždy podat pouze jednu žádost za subjekt a v ní popsat a dokladovat vše potřebné. 
 
Detailní informace najdete na webových stránkách NSA. 
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2) INFORMAČNÍ SYSTÉM ČUS: 
Informační systém ČUS je systém, který slouží k evidenci nejen členské základny daného spolku, ale  
zahrnuje i údaje o TJ, jejím hospodaření, či placení členských příspěvků. Aktuální kontrola dat, vycházející  
z příkazu předsedy ČUS mj. zjistila i skutečnost, že velká část sdružených subjektů nemá v IS údaje o  
hospodaření – tj. rozvahu a výsledovku. 
Obracím se tímto na všechny TJ, které tyto údaje i IS nemají, aby zjednaly nápravu do konce měsíce  
července 2020.  
V IS ČUS si otevřete svoji TJ – klikněte na „výkazy“ – doplňte údaje do připravených tiskopisů rozvaha  
a výsledovka. Minimálně je potřeba, abyste v tomto termínu doplnili údaje za roky 2018 a 2019.    
 
3) SPORT LIVE 2020:  
V současné době se připravuje již 15. ročník veletrhu sportovních příležitostí SPORT LIVE 2020, 
který se bude konat v Liberci, v Home Credit Aréně  5. září 2020.  Tato největší sportovní akce svého druhu  
v severních Čechách tradičně dává prostor všem klubům nejen ke svoji prezentaci, ale i k náboru nových  
sportovců z řad široké veřejnosti. 
Na veletrhu se představí nejen výrobci a prodejci sportovních potřeb, ale i sportovní instituce, areály  
a provozovatelé volnočasových aktivit z celého kraje.   
Veletrh bude vlastně představovat start do nové sportovní sezony a svým zaměřením a obsahem bude chtít  
pomoci sportovním subjektům v obnově sportovního života po pandemii coronaviru. 
Zájemci o aktivní účast na veletrhu: kontaktujte p. Petra Hrubeše, manažera veletrhu, který vám sdělí 
potřebné informace (731 547 926, mail: hrubes@homecreditarena.cz). 
 
4) ANKETA „Nejúspěšnější sportovci v Libereckém kraji za r. 2019“: 
S výsledky ankety se budete moci seznámit na webových stránkách Krajské organizace ČUS LK od 
pátku 3. 7. 2020 (www.cusliberec.cz). 
Sportovcům děkujeme touto cestou za jejich skvělé výsledky a věříme, že s vítězi v anketě za r. 2020 
se budeme moci, tradičně setkat, na slavnostním vyhlášení.     
 
Před začínajícími prázdninami a časem dovolených Vám všem přeji zdraví, krásné zážitky z prázdnin 
a dovolených a těším se na společnou práci pro sport v nadcházející sezoně.  
 
 
 
30. 6. 2020                                                                                    Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                 předseda  OVV LB – STO z.s.   
 
  
 


