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Z P R Á V Y č. 4/2018
(VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)
1) registr sportovců na MŠMT a věci související:
I přes informace v minulých zprávách se množí dotazy k této problematice, na druhé straně i MŠMT svými doplňky
a změnami nepřispívá k „vyjasnění a zjednodušení“ této problematiky. Protože termín 31. 12. 2018 se blíží, posílám
vám aktuální informace a jejich souhrn.
Rejstřík zakládaný na MŠMT je informační systém veřejné správy ve vazbě na zákon č. 115/2001 Sb o podpoře sportu.
K tomuto zákonu byla přijata novela č. 230/2016 Sb.
Dle této novely je obecně uložena povinnost subjektům, žádajícím o státní dotaci se do tohoto rejstříku zapsat v
několika termínech:
- střešní organizace, které sdružují další samostatné subjekty (tzn. ty, které mají IČO) mají tuto povinnost
do 31. 12. 2018. Pro vás to znamená, že tuto povinnost má naše střešní organizaci ČUS a váš příslušný (dle
sportů, které v TJ/SK máte) republikový svaz.
pozn.: stejná povinnost v daném termínu se týká i těch TJ/SK, které sdružují oddíly, které mají právní subjektivitu
- povinnost být zapsán v rejstříku je pro každou TJ/SK k datu 30. 6. 2019. To pro případ, že by daný subjekt
nebyl z nějakého důvodu v rejstříku zapsán (týká se fakticky subjektů, které nejsou sdruženy v žádné
střešní organizaci)
Touto cestou vám mohu sdělit, že ty naše TJ/SK, které měly informace o své TJ v „Informačním systému ČUS“, že
ČUS tuto povinnost splnil a že by tudíž vaše TJ/SK měla být v rejstříku zapsaná!
Abyste však měli „klid na duši“, zkontrolujte si zápis na stránkách MŠMT dle následujícího postupu:
- najděte si: https://rejstriksportu.msmt.cz – klikněte na „sportovní organizace“ – „vyhledávání a filtry“ –
zadejte název své TJ(řádný a úplný) či IČO – klik na „filtrovat“
Pokud se tam najdete je vše OK – a já vám posílám několik vysvětlivek k zápisu:
- zápis v oranžové barvě „počtu sportovců a trenérů“ znamená, že tyto údaje tam vložil někdo jiný než vaše
TJ/SK, a že tyto údaje jsou neověřené
- kdo zápis provedl, zjistíte klikem na detail – poznáte dle IČa zadavatele. Obecně by tam měla být minimálně
2 IČa (zápis ČUS a svazu)
Pokud byste tam svoji TJ nenašli (nejspíš pro neudržované údaje v IS ČUS) můžete si tam svoji TJ zapsat sami.
Zapsat si svoji TJ do rejstříku může sami i v případě, že tam jste zapsaní – tu možnost máte danou – viz. informace výše).
V takovém případě pak budou v zadavatelích 3 IČa a údaje nebudou oranžové, ale v černé barvě.
Pro TJ, které by se rozhodly provést samostatně zápis do rejstříku, ale i pro hodnocení počtu členů zapsaných v rejstříku
platí, že se zapisují pouze aktivní sportovci a trenéři! Ostatní členové se v rejstříku neuvádějí!
A teď ještě informaci, která neodpovídá vyhlášené výzvě (pozn.: tato informace je určena pouze pro TJ/SK, které
žádaly o investice).
V současné době rozesílá MŠMT žadatelům o investiční prostředky dle Výzvy V3 na sportovní zařízení informaci,
kde je vyzývá, aby do 31. 12. 2018 provedly zápis sportovního zařízení do rejstříku (vyplývá z přechodného ustanovení
novely zákona č. 230/2016 – ve vlastní výzvě není). Jelikož je to výzva MŠMT, doporučujeme ji splnit, aby nesplnění,
byť dodatečné podmínky, nebylo důvodem k vyřazení žádosti.
Bohužel, tuto povinnost zápisu sportovního zařízení do rejstříku nemůže udělat za žadatele žádná střešní organizace,
je tedy na každém subjektu, který o tuto dotaci žádal, aby tento zápis sportovního zařízení do rejstříku realizoval sám!
Jedná se o zařízení ve vlastnictví, nájmu či výpůjčce. Postup najdete v přiloženém manuálu!
Při nejasnostech při zápisu do Rejstříku kontaktujte na MŠMT: Mgr. Ivo Mach, 234 812 732, Ivo.Mach@msmt.cz
2) anketa o „Nejúspěšnější sportovce okresu Liberec za r. 2018“:
Výsledky tradiční ankety za r. 2018 budou vyhlášeny 16. ledna 2019 od 18:00 hodin v Centru Babylon, Liberec.
Děkuji touto cestou těm TJ/SK, které na výzvu k nominaci svých sportovců reagovaly – a poslaly návrhy.
Smutné je, že některé TJ/SK, které mají se svých řadách výborné sportovce a trenéry na ně zapomněly – a nenominovaly
je! Jak to pak budou těmto sportovcům vysvětlovat?
Protože se množí dotazy na způsob hodnocení, posílám krátké vysvětlení:
- hodnocení, které probíhá na stránkách Libereckého deníku (ať už elektronicky, nebo prostřednictvím otištěného
kuponu v novinách) je hodnocením veřejnosti o titul „HVĚZDA DENÍKU“, která bude rovněž vyhlášena na
slavnostním večeru. Zaslané hlasy však nemají žádný vliv na hodnocení ve vlastní anketě!
- hodnocení sportovců, které bude vyhlášeno na slavnostním večeru, vychází z hodnocení 20-ti členné hodnotící
komise, jejíž složení schválil okresní výkonný výbor. Jde nám o to, aby výsledky ankety nebyly znehodnoceny
neobjektivním hodnocením výkonů jednotlivých sportovců či kolektivů ať už „rodinnými klany“ či „fan kluby“.
Nechtěli bychom dopadnout tak, jak dopadl př. Zlatý slavík – že se anketa fakticky zrušila.
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3) žádosti TJ/SK o příspěvek na akci přihlášenou do programu „Sportuj s námi“ v r. 2019:
V termínu pro předložení žádostí podaly naše TJ/SK žádost o zahrnutí do tohoto programu celkem na 15 akcí.
V rámci ČR bylo podáno více jak 800 žádostí – o výběru akcí, které budou finančně podpořeny z tohoto programu
rozhodne výkonný výbor republikové ČUS v měsíci leden 2019.
4) veřejné projednání aktualizace „Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji na r. 2019“:

Pro r. 2019 se připravuje aktualizace Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji, kterou by mělo projednat a
schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém lednovém zasedání. Před konečným schválením je
svoláno na 3. 1. 2019 na Liberecký kraj veřejné projednání a připomínkování tohoto materiálu.
Pro r. 2019 počítá Liberecký kraj se základní podporou sportu ve výši 30 mil. Kč a my všichni věříme, že
na základě dobrého hospodaření budou tyto prostředky navýšeny minimálně o dalších 30 mil. Kč, tak jak
tomu bylo i v předchozích letech.
Vážení sportovci, funkcionáři, trenéři, podporovatelé sportu – jsme opět na konci starého roku a připravujeme
se na rok nový.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem členů okresního výkonného výboru popřál
klidný zbytek adventního času, krásné vánoce s těmi, které chcete mít ve své blízkosti, úspěšné bilancování
roku odcházejícího na Silvestra a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a splnění přání jak osobních,
tak pracovních.
22. 12. 2018

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