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Z P R Á V Y č. 1/2008
Vážení sportovci, funkcionáři, trenéři, lékaři, sportovní příznivci!
Dovolte mi, abych Vám za okresní organizaci LB-STO o.s. popřál do nového roku 2008 hodně zdraví, štěstí, splněná
osobní a pracovní přání. Současně celý kolektiv LB-STO o.s. a výkonný výbor velice děkují za Vaše přání.

1. podvojné účetnictví v TJ :
k 1. 1. 2008 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato
novela ruší původní rozhodnutí o povinnosti TJ vést od 1. 1. 2008 podvojné účetnictví. TJ mohou vést i po tomto
datu jednoduché účetnictví, ale pouze při splnění podmínky, že jejich celkové příjmy nedosáhnou v daném roce
(účetním období) hodnoty 3,000.000,-Kč. Nově je též schváleno, že TJ, které již účtují v soustavě podvojného
účetnictví, ale jejich příjmy nedosahují 3 mil. Kč, mohou přejít zpět na jednoduché účetnictví – ale až po
ukončení daného účetního období a při dodržování zákonných předpisů a postupů.
Na základě této nové skutečnosti nebude LB-STO o.s. nadále připravovat jednoduchý peněžní deník pro podvojné
účetnictví malých TJ, neboť tato otázka, přijetím výše uvedeného zákona, přestala být aktuální.
Se Zprávami obdrží každá naše sdružená TJ či SK přesné znění novely zákona č. 563/1991 vč. výkladových poznámek
a informaci -„Daňové důsledky reformy veřejných financí pro TJ/SK“, zpracovanou daňovým poradcem Ing. Topinkou.

2. statistika – hlášení o změnách ve složení členské základny:
jednou ze základních povinností sdružené TJ či SK je předání aktualizované členské základny dané TJ či SK.
V minulých Zprávách jsme Vám sdělili termín odevzdání členské základny: 8. února 2008 vč. (stav k 31.12.2007).
Postup zpracování změn bude následující:
a) TJ/SK, které mají u nás evidovanou e-mailovou adresu obdrží na tuto adresu seznam členské základny ve stavu,
v jakém je na LB-STO registrována po posledních změnách( soubor excel). TJ/SK, které dostávají informace poštou, si
tisk přehledu jejich členské základny a způsob předání dohodnou s předsedou.
b) TJ/SK provede v seznamech změny:
- členy, kteří TJ opustili: přeškrtnou ( nevymaží – aby byla čitelná změna)
- nové členy v třídění dle jednotlivých sportů napíší na samostatný list ve formě: příjmení – jméno – rodné číslo
pozn: TJ/SK s velkou členskou základnou mohou předat změny v členské základně na disketě + potvrzení o zpracování
c) takto aktualizovaný přehled předají TJ/SK na LB-STO o.s. v termínu do 8. 2. 2008

3. doplnění názvu organizace, změna stanov:
Povinnost doplnění názvu TJ/SK o „o.s“ je dána zákonem č. 342/2006 Sb v termínu do 2. 7. 2009. Protože jde o
změnu stanov, ta se musí registrovat na Ministerstvu vnitra, úsek sdružování, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.
Jako vzor mohou sloužit naše novelizované stanovy – viz: www.lb-sto.cz .

4. „Výkaz o majetku“ a „Výkaz příjmů a výdajů“ za r. 2007:
další ze základních povinností člena LB-STO o.s. je předání „Výkazu o majetku“ a „Výkazu příjmů a výdajů“ za rok
2007. Zde je stanoven termín odevzdání na 14. 3. 2008. Příslušné tiskopisy jsme Vám již poslali, přesto jsou ještě
v listinné podobě k dispozici na LB-STO o.s., nebo ke stažení na našich www.lb-sto.cz ( záložka vpravo, tiskopisy) vč.
návodu k vyplnění. Vyplněné tiskopisy musí být podepsány dvěmi osobami( zpracovatel, předseda).
Na předání těchto výkazů, jakožto i členské základny, jsou vázány finanční prostředky, které naše organizace, a
návazně každá TJ po schválení kritérií na VH, v r. 2008 obdrží. Je tedy v zájmu každé TJ, aby výkazy a změnu členské
základny odevzdala!

5. anketa o „Nejúspěšnějšího sportovce okresu Liberec za r. 2007“ :
slavnostní vyhlášení proběhne 12. února 2008 od 18.00 hod v Kongresovém centru nového hotelu Babylon.
Hlasovací lístky najdete na našich internetových stránkách – lze poslat i elektronicky(každá osoba pouze 1x).
Návrhy na nejlepší sportovce za r. 2007 již vychází v Libereckém deníku. Zájemci o účast na vyhlášení –
kontaktujte předsedu.

6. žádost o udržování aktuálního spojení:
vážení, řada TJ má u nás, pro lepší a rychlejší kontakty, vedenou elektronickou adresu(e-mail). Bohužel, pokud dochází
k personálním změnám v TJ, nejsou nám tyto změny vždy hlášeny a tak se stává, že některé TJ informace nedostanou
(dle zpětných informací, které však již nedokážou odvrátit dopady př. nesplněných termínů). Je tedy žádoucí udržovat
tyto kontakty aktuální a není žádným problémem, aby se do TJ posílaly informace i na dvě adresy, pokud informace
uvnitř TJ nějak váznou. Využijte toho!

7. finanční podpora TJ/SK ze sportovního fondu města Liberec(týká se pouze TJ na území města):
Statutární město Liberec vyhlásilo opět podporu sportovní činnosti TJ/SK na území města. Do 31. 1. 2008 mají TJ
předložit žádosti na „podporu pravidelné sportovní činnosti – mládež“. Bližší viz. internetové stránky města.
Liberec: 3. 1. 2008

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

