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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 

pí. Vořechovská: E-mail: ivorechovska@seznam.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. 3/2016 
                         (VŠECHNY ZPRÁVY JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 

 

Vážení, 
ve Zprávách č. 2/16 jste dostali informaci, jak nejrychleji splnit povinnost, která na nás dopadla 
v důsledku převodu spolků do evidence veřejných rejstříků u soudů a tím i povinnost  
zveřejňovat účetní závěrky. Po řadě různých jednání padlo definitivní rozhodnutí, dva dny před 
vypršením termínu pro uložení účetní závěrky za r. 2014 u místně příslušného krajského soudu, 
že tato povinnost se také plně vztahuje na tělovýchovné spolky. 
Abychom alespoň v termínu „zahájili tento proces “ – tzn., aby naše TJ podaly žádost v termínu, 
bylo vám doporučeno podání prostřednictvím mailové pošty. Věděli jsme však, že k tomuto 
způsobu může mít soud výhrady s ohledem na fakt, že materiál dodaný soudu není 
podepsán/originálně/ statutárním zástupcem spolku.  
V současné době se to v několika případech stalo – soud podklady vrátil s tím, že musí být 
statutárním orgánem podepsány. 
Pokud by takový případ nastal i u vaší TJ, řešte to tak, že ony výsledky nahrajete na CD, DVD  
a připojíte k tomu dopis, který podepíše statutární orgán spolku.  
Takto „kompletovaný“ materiál doručte na krajský soud, u kterého je váš spolek zapsán. 
 
Ostatní informace: 

1. Liberecký kraj v současné době má vypsané dotační tituly ve prospěch tělovýchovy 
a sportu. Detailní informace najdete na stránkách Libereckého kraje/školství/dotace do sportu. 
U jednotlivých dotačních titulů je detailně popsáno k čemu slouží, jaké jsou limity a podmínky, 
jaké jsou minimální a maximální hodnoty možné dotace. Rovněž tak je připojen způsob 
hodnocení žádostí.  
Na peníze z vyhlášených dotačních titulů si „můžete sáhnout“ jedině tehdy, když podáte na LK 
řádně vyplněnou žádost. Tady upozorňuji na nejdůležitější: termín pro podání žádostí na LK je 
ve všech níže uvedených případech tento pátek - 22. 4. 2016!!! 
Vyhlášené programy: 
4.20: údržba, provoz a nájem sportovních zařízení  
4.21: Pravidelná činnost       
4.22: podpora handicapovaných sportovců 
 

2. Pojištění sportovců, trenérů: 
Na časté dotazy o pojištění sděluji, že se týká pouze členů ČUS, ne tedy členů vyloučených či 
vyškrtnutých TJ, protože tyto subjekty přestávají být členem ČUS. 

- Úrazové pojištění členů:  pojistka s Pojišťovnou VZP a.s., číslo: 1310000010 
- Pojištění odpovědnosti trenérů: pojistka mezi ČOV a Kooperativou, číslo: 7720720473 

 
3. Úhrada členských příspěvků sdruženými TJ – vyloučení: 

Úhrada členských příspěvků je jednou ze základních povinností členského subjektu(spolku) 
vyplývající ze stanov. Touto problematikou se zabývaly i naše poslední valné hromady a bylo 
rozhodnuto o ukončení členství těm subjektům, které tuto povinnost nesplní. Termín pro 
úhradu za r. 2015 byl stanoven do 30. 4. 2016.  
Bohužel,  k 20. 4. nemělo tuto povinnost splněno velké množství sdružených subjektů a hrozí jim 
reálné ukončení členství v okresní organizaci a tudíž i v ČUS! 
Znova tedy urguji úhradu členských příspěvků jak za r. 2015, tak i 2016. Pro obě platby byl 
stanoven shodný termín 30. 4. 2016. 
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4. Změny v novém informačním systému ĆUS 
První den v dubnu byl plně spuštěn nový informační systém v ČUS. Bohužel, opět ze strany 
velkého množství TJ/SK nejenže nebylo dosud ani požádáno o přístupový kód, a pokud ano, tak 
stejně v řadě případů  TJ/SK systém neudržuje aktuální.  
Je potřeba tomuto problému věnovat maximální pozornost - výhodou je možnost operativního 
doplňování informací o vaší TJ/SK do systému. Aktualizace je tedy ve vašem zájmu – postupně 
se počítá s tím, že př. vykazované počty členů subjektem se budou prostřednictvím tohoto IS 
ČUS kontrolovat! 
  

5. Zrušení TJ:  
Tak jak roste administrativa na straně jedné, tak na straně druhé stárnou funkcionáři a 
výsledkem je, že daný spolek(TJ/SK) již nechce či nemůže ve své činnosti pokračovat. 
V takovém případě je potřeba postupovat dle platné legislativy a tento spolek zlikvidovat. 
Opět to není jednoduchý proces – pro vás je ve Zpravodaji ČUS č. 1 a 2/2016 uveden postup. 
Zpravodaje najdete na našich krajských stránkách: www.cusliberec.cz 
 

6. Banery pro volby do krajského zastupitelstva: 
V současné době, a vlastně po celé volební období od r. 2013 do dnešních dnů, si sportovci 
užívají přízně Libereckého kraje směrem ke sportu, k jeho finanční podpoře sportovních klubů, 
akcí a aktivit (viz. bod 1 těchto zpráv). 
To všechno není samozřejmě samozřejmostí – je to výsledek rozhodnutí vládnoucí koalice na 
LK, je to spolupráce Starostů pro Liberecký kraj se sportovci (Unie pro sport a zdraví) a 
v neposlední řadě i moje práce předsedy Výboru pro TVS na LK. 
Pokud si tuto skutečnost takto uvědomujeme, měli bychom ty, co nám pomohli(tedy hlavně 
Starostové pro Liberecký kraj a Unie pro sport a zdraví) v blížících se krajských volbách(termín 
začátek října) podpořit s přáním, aby významná podpora sportu na LK byla zachována i v 
dalším volebním období. 
V souvislosti s blížícími se volbami bych od sportovního prostředí uvítal informace, kam lze 
umístit volební banery (plachty) jak na sportovištích, tak i mimo ně. Jde samozřejmě o místa 
dobře viditelná, na nichž umístěný baner svým obsahem osloví velké množství občanů. 
Prosím o průběžné informace a návrhy na moji adresu. Zpráva od vás by měla obsahovat tyto 
základní informace: 

- vlastník domu, plotu (vč. kontaktu – telefon) 
- místo umístění 
- možná velikost(př. 2 x 3 m) 

Za zaslané návrhy předem velice děkuji  - touto aktivitou pomáháme vytvořit podmínky pro 
další možnou podporu sportu od Libereckého kraje i po volbách v letošním roce.   
 
 
 
 
 
 
 

 

20. 4. 2016                                                                               Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                            předseda  OVV LB – STO z.s.    


