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Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace o.s., okresní výkonný výbor 
Jablonecká 18/88, 46001 Liberec 1                                            IČO: 467 478 18 

Kontakty: 

předseda: E-mail: v.bohac@lb-sto.cz, mobil: 603 844 413, pevná: 484 143 007 
pí. Vořechovská: E-mail: asskliberec@volny.cz, SKYPE: ivanavor, mobil: 723 392 060 
naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 2/2013 
 

1) změna názvu naší střešní organizace + další změny: 
Na valné hromadě 27. dubna 2013 byla přijata novela stanov ČSTV, která současně přijala změnu názvu 
organizace: z původního ČSTV na ČUS – Českou unii sportu. 
Změna se týká pouze názvu, ostatní údaje, kontakty apod. zůstávají stejné. Neznamená to ani zánik organizace 
- ČUS je nadále servisní organizací pro sdružené subjekty – tedy okresy a potažmo TJ/SK. 
V rámci okresní organizace nedochází vůbec k žádným změnám (nemáme ČSTV ve svém názvu). Dle nové 
směrnice ČUS počítáme s tím, že do konce roku vyměníme sdruženým TJ/SK staré evidenční listy (na členství 
v ČSTV) za nové(členství v ČUS).    
Nově se stává zastřešující organizací sportu  v České republice Český olympijský výbor. 
ČUS chce být i nadále servisní organizací pro sdružené subjekty a tak v úrovni krajských organizací, ale i 
okresních organizací zřizuje tzv. SERVISNÍ CENTRA SPORTU, která by měla být schopná požadované služby  
TJ/SK nejen nabídnout, ale i poskytovat. 
 

2) další peníze z Libereckého kraje do sportu: 
2.1: po projednání ve sportovní komisi Libereckého kraje a souhlasu Rady LK schválilo Zastupitelstvo LK na 
svém zasedání 25. 6. 2013 druhé kolo výzev k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu LK 
v následujících podprogramech: 
- údržba a provoz TVZ(3.4), - pravidelná činnost(3.5), - sport handicapovaných(3.6) a sportovní akce(3.8). 
Celkem je na toto 2. kolo vyčleněno cca 5,5 mil. Kč, což společně s objemem rozdělovaným v 1. kole 
představuje již neuvěřitelnou částku přesahující 10 mil. Kč! Žádosti je třeba podat v termínu: 26. 6. – 29. 7. 2013 
2.2: zastupitelstvo LK rovněž schválilo výzvu k předkládání žádostí z Dotačního fondu LK na podprogram         
č. 3.10 s názvem: sportovní reprezentace kraje, který je určen mládeži k účasti na akcích vrcholné reprezentace    
(MČR, ME a MS). Žádosti je třeba podat v termínu: 1. 7. – 30. 8. 2013 
Veškeré podrobnosti výzvy, tiskopisy apod. najdete na vebových stránkách Libereckého kraje. 
 

3) peníze ze Statutárního města Liberec/jen pro TJ/SK na území města Liberec/ 
5. zasedání Zastupitelstva města Liberec usnesením č. 82/2013 schválilo rozdělení finančních prostředků mezi 
účelové fondy města. Celkem bylo schváleno 4.746.420,-Kč. 
V návaznosti na tuto skutečnost vyhlásilo město 1. kolo výzvy k předkládání žádostí na „Pravidelnou sportovní 
činnost mládeže“ na období 1. 1. – 21. 12. 2013. Termín pro předložení žádostí je: 23. 7. 2013 do 16.00 hodin. 
 
     4)   různé:   
4.1: v souvislosti s přejmenováním ČSTV došlo i ke změně názvu naší krajské organizace na:  
KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS LIBERECKÉHO KRAJE. Rovněž zde zůstávají všechny ostatní údaje v platnosti 
(adresa, účet, IČO apod). Pokud bude nějaká TJ fakturovat na krajskou organizaci, je třeba napsat tento nový název. 
 
4.2: odpovídám tímto na množící se dotazy ve vazbě na přijetí zákona č. 68/2013 Sb o změně právní subjektivity 
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Žádnou změnu nerealizujte! Zmíněný zákon dává možnost, 
nikoliv povinnost. Od 1. 1. 2014 bude platit nový občanský zákoník, který změní občanská sdružení na spolky dle nové 
právní úpravy. Nová právní úprava spolků se blíží dosavadní právní úpravě občanských sdružení. Na případné změny je 
pak stanovena lhůta 3 let. 
 
4.3: objevily se dotazy, proč TJ/SK musí podávat informace o své členské základně: ČUS(dříve ČSTV) je občanské 
sdružení sdružující fyzické osoby prostřednictvím základních článků, kterými jsou dle stanov TJ/SK a sportovní svazy. 
Ve stanovách je zakotvena i povinnost organizačních článků 1x/rok poskytnout údaje o členské základně. Sběr těchto 
informací je využíván pro argumentaci při vyjednávání podpory na MŠMT, s místními samosprávami apod. V současné 
době př. město Liberec opět požaduje potvrzení členské základny (od okresní organizace) pro čerpání dotací z grantové 
politiky města. Pokud některá TJ/SK nechce předávat podklady, znamená to porušení základních povinností člena – 
v takovém případě bude TJ, i v souladu s usnesením naší poslední VH, z členství v LB-STO o.s. vyloučena. 
Dle zpracované statistiky měla naše organizace k 31. 12. 2012 následující počty členů ve 150 TJ/SK: 
Celkem: 21.434 členů, - dospělí: 14.264 členů, - mládež: 7.170 členů 
 
Liberec: 1. 7. 2013                                                                Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                          předseda  OVV LB – STO o.s.    


