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1. zápis do spolkového reistříku u kraiského soudu:
Dosud jsou TJ/SK, které nesplnily povinnost danou zákonem - pokud chcete ve vaši činnosti
pokračovat, splňte vaše povinnosti vůčizákonu! Nejde jen o formální věc - je řada institucí,
které spolkům, které nemají řádný zápis ve spolkovém rejstffku (nestačíjen původní
,,překlopení" z evidence MV) nepošlou peníze - př. MŠMT,Liberecký kraj apod.

2.

Úhrada členskÝch příspěvkůsdruženÝmi TJ:
Přes několik upozornění existuje ještě poměrně značná část sdružených TJ/SK,kterí povinnost
uhradit člensképříspěvky zar.2017 dosud nesplnila! Poslední kontrola plateb proběhla 5.3. a
přehled ,,neplatičů"je uveden v příloze těchto zprív. Počet 27 TJlSKz celkového počtu 115
tvoří tedy poměrně značnou část (23oÁ). Znova žádám o úhradu - veškeré pokyny najdete na
našich webových stránkách - na titulní straně vpravo dole.
Lze předpokládat, že dubnová valná hromada rozhodne stejně jako v loňském roce - těm
TJ/SK, které nezaplatily - ukončit, v souladu se stanovami, členstvív okresní organizaci a tím i v
celé CUS se všemi důsledky.

3.

Problematika GDPR v TJ/SK (ewopská směrnice o ochraně osobních údaiů):
Od 25. 5.2018 vstupuje v platnost směrnice EÚ č.20t6l79 o ochraně osobních dat. Problém je
v tom,_že není k dispozici závazný výklad pro speciíickou oblast sportu. Bohužel, dosud nebyl
ani v CR přijat příslušný právní předpis. CUS nyní ve spolupráci s odbornou firmou prování
vnitřní šetření a srovnávací anatýzučinnosti, zekteré by vyplynuly úkoly pro ČUS k zajištění
úkolŮ plynoucích pro sportovní prostředí z uvedené směrnice. Výsledkem by pak měla být
doporučenípro typové činnosti, které jsou v TJ/SK realizovány (př. vedení členskézík|adny,
mzdová a personální agenda, správa weboqých stránek, informačníchsystémů,ubytovávání vedení knih hostŮ, kameroqý systém na sportoúštích,činnost nestátních zdravotnických zaYlzení
apod.).

ZvláŠtnípozornost pak bude určitě věnována povinnosti mít od člena TJ/SK souhlas se
získáváním,zpracováním lužívínímosobních dat. Jeví se velice pravděpodobné, že tento
souhlas budou muset TJ/SK získat i od stávajících členů.
Protože jde o velice závažnou záležitost, budu vás průběžně, jak budou potřebné informace a
závéry získávány, informovat. Snahou ČUS je, aby pro sdružené subjelity byla patřičná
dokumentace k dispozici v průběhu dubna.

4.

Dotačníprogramv pro r.2018 na Libereckém kraii:
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 30. ledna 2018 schváliloo pro podporu sportu
v Libereckém kraji na následující období" materiál s názvem o,Plán rozvoje sportu v LK 2018 2020". Tento materiál zajišťuje financování sportu v LK v tomto období v základním objemu 30
mil. KČ/rok s tím, že peníze uvolňované ročně do sportu by měly dosáhnout částky 60 mil. Kč
(navýšeníje podmíněno dobrými výsledky hospodaření LK a odpovídajícímqýběrem daní).
V současnédobě jsou lyhlášeny dva základní programy: 4.23 sportovní akce (lryčleněno 5 mil.
Kč) a 4.2;6 činnost mládeže ve sportovních klubech (vyčleněno 18 mil. Kč). Pozor u tohoto
programu: od letošního roku platí změna - osobní výdaje mohou tvořit maximálně 407o
skutečných celkových nákladů !
Termín pro podání žádostí je od 3. 3. - konečný termín je stanoven na 19. 3. 2018 do 14. hodin.
Detailní podmínky, zásady,termíny apod. najdete na internetových stránkách Libereckého
kraje. MáteJi o něčem při podávání žádostíproblém - kontaktujte příslušnéhopracovníka LK
dle pokynŮ. Nezapomeňte,že datum 19.3. je konečnéa tak nenechávejte žádosti úplně na
poslední chúIi. Po tomto datu se již žádnéopra\T dělat nedají!
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5. Valná hromada našíorganizace:
Vatná hromada našíorganizace je plánovaná na 19. dubna 2018 od 16. hodin v Hotelu Liberec.
Pozvánky tludou včas doručeny.
6.

podpora sportu ve statutárním městě Liberec:
Také v Liberci jsou v současnédobě lyhlášeny granty na podporu sportu z dotaČníhofondu
města. Najdete je na stránkách města: dotačnífondy a granty - sportovní fond:
- 6.1: pravidelná činnost dětí a mládeže v obdobi l - 12l20t8
- 6.2: veřejné akce konané v období 1.4.- 30.9.2018!
Termín pro podávání žádostí je stejný: od 2. 3. - 22.3.2018 a k žádosti (6.1)musíte přiloŽit
seznam dětí, který bychom vám měli u nás potvrdit!
o

poi§tě"ní goiištěFí
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. 7. úrazgvé
"odpovědnosti
pojistka č. 4950050842 (Kooperativa)
URAZOVE POJISTENI CLENU CUS:

_

vztahuje

jopra;y

na všechny účastníkyakcí pořádaných subjekty sdruženými v CUS, vČ.
na tyto akce
§e

. poilŠTĚNÍoDpovĚoNosrr TRENÉRŮ: pojistka č. 7721008020 (Kooperativa)
- platí na celé územíEvropy

8.

lhůtv pro zveřeinění ?{věrek spotků ve veřeiném reistříku:
v r. 2015 schválil Parlament CR zákon č.221,12015 Sb, kterým se mění zákon č. 563/91 Sb o
účetnictví.
V přechodných ustanoveních této novely jsou uvedeny lhůty pro zveřejňování účetníchzáběrek
a výročníchzpráv ve sbírce listin. Z nejpodstatnějších informací lybírám:
- nemá-li spolek ze zákona povinné ,,auditováníoo svých qýsledků:
o zL r.20t4 to mělo být do 31. 3.2016
o za r.2015 to mělo být do 30. 11.2017
- od r.20t6 mají povinnost zveřejňovat účetnízávěrku všechny subjekty s tím, že lhŮta
pro zveřejnění je 12 měsícůpo rozhodném období (to bývá zpravidla 3I."],2., nemá-li
spolek jiný fiskální rok)
Listiny určenékzaložení do sbírky listin je potřeba zas|at příslušnémukrajskému soudu dle
místa zápisu (u nás KS Ústí nad Labem). V našem okrese je možnéřešit i přes pobočku
krajského soudu v Liberci.
Forma zaslániinformací na KS je různá, ale asi nejfrekventovanější budou:
- elektronicky ve formátu PDF, přičemžplatí, že 1 listina : 1 soubor netro,
_ na CD. V tomto případě pak musí být přiložen průvodnídopis, který bude,,originálněoo
podepsán statutárním zástupcem (podpis nemusí být ověřený).

9. volbv o obecních zastupitelstev:
V letošnímroce na podzim proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Zkušenosti velí jasně

-

je potřeba mít zastoupení sportu v těchto orgánech měst a obcí, chceme-li, aby sport
,,nezkomíralo' a měl odpovídajícípodporu.
Pokud uvažujete jako sportovci o samostatné kandidátce a nechce se vám shánět potřebný poČet
podpisů pro samostatné uskupení pro volby, nabizi Unie pro sport a zdrlví možnost kandidovat
ve vašem městě či obci právě pod její hlavičkou.
Pokud máte záiem - ozvěte se! V krátkém čase připraví Ing. Veselka, dlouholetý předseda USZ
manuál, co je třeba v této věci udělat - ten potom zájemcům rozešleme.

7.3.2018

Ing. Vladimír Boháč

předseda
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