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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 
naše internetové stránky: www.lb-sto.cz,                                                                   festival: www.sportfilm.cz 

                        Z P R Á V Y  č. 3/2018 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
 
1) anketa o „Nejúspěšnější sportovce okresu Liberec za r.2018“:  
Tradiční anketa, ve které vyhlašujeme „Nejúspěšnější sportovce okresu Liberec“ – tentokrát za  
r. 2018, je už téměř „za dveřmi“. Její vyhlášení je naplánováno na 16. ledna 2019. Místo vyhlášení je v současné době 
v jednání.  
Protože termín uzávěrky nominací sportovců a sportovních kolektivů do ankety se velice rychle blíží, žádám vás o 
předkládání návrhů na mailovou adresu: v.bohac@lb-sto.cz do 26. listopadu!  
Mimo tradičních kategorií jsme v letošním roce přidali pro dospělé jednotlivce a kolektivy ještě dvě nové kategorie  
„dospělí – kolektivy/jednotlivci – amatéři“. Chceme tak dát šanci i ostatním sportovcům – neprofesionálům, kteří se  
v našem okrese nemohou srovnávat se špičkovými sportovci Dukly, či FC Slovan, či  Bílých tygrů.    
Nezapomeňte na své sportovce - jen s vaší pomocí můžeme udělat širokou nominaci tak, aby se na někoho nezapomnělo. 
Nominační listy jste již obdrželi mailovou poštou a také dnes jsou v příloze těchto zpráv.  
 
2) aktualizace údajů v „informačním systému ČUS“:   
Tak jako každý rok, pokud to TJ/SK nečiní průběžně, je potřeba na konci roku aktualizovat údaje o vašem spolku tak,  
aby tyto odpovídaly skutečnému stavu. Nejedná se jen o členskou základnu se správnými daty narození, RČ a označením 
„žena/muž“ ale i o: - správný název spolku, - IČO, - správnou adresu, - statutární zástupce, - kontakty apod. 
Tato aktualizace není rozhodně samoúčelná a v současné době, při změnách financování sportu přímo z MŠMT, nabývá  
výrazně na významu. Co je ale velice důležité, může vám i ušetřit vaši práci při plnění podmínek MŠMT, které v návaznosti  
na zákon č. 115/2001Sb vydalo vyhlášku č. 134/2018 a se změnami ve financování přišlo i s novinkou = povinností pro  
všechny žadatele – zapsat do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení veškeré  
údaje o subjektu tak, aby odpovídaly skutečnosti a byly shodné se systémem AREZ (administrativní registr  
ekonomických subjektů). Bez splnění této podmínky bude každý takový žadatel automaticky se svojí žádostí vyřazen. 
Česká unie sportu v této souvislosti ušetří všem svým členským subjektům tuto práci tím, že veškeré údaje o sdružených  
subjektech uvedených v „Informačním systému ĆUS“ je schopna, a bude to realizovat v požadovaném termínu,  
převést („překlopit“) do požadovaného rejstříku MŠMT. 
Pozn.: v současné době mohou být spolky osloveny v této problematice i jednotlivými republikovými svazy, neboť  
i ony mají povinnost svoje členské subjekty zapsat do rejstříku MŠMT. 
 
3) změny ve struktuře ČUS: 
S ohledem na jiný způsob financování organizačních článků tělovýchovy v ČR z MŠMT – Program 3 musela  
ČUS reagovat na nově vzniklou situaci v „toku peněz“ tím, že na každém okrese zřídila svůj pobočný spolek 
– ten v našem okrese nese název „Servisní centrum sportu ČUS Liberec“ a byl zapsán do veřejného rejstříku 
u MS v Praze 31. 8. 2018.  
Další informace o této skutečnosti budou podány v některých z následujících  Zpráv, případně na VH. 
 
4) program „Můj klub“ MŠMT pro r. 2019 – sběr informací: 
Pro další vyjednávání ČUS s MŠMT ohledně financování sportu v r. 2019 a v letech dalších je potřeba mít reálnými  
čísly podloženou argumentaci. Obracím se tímto na vás se žádostí o sdělení jednoduché informace o tom, zdali váš  
spolek uvedenou žádost podal a o jakou částku žádá. 
Odpověď bude v následujícím tvaru - takto jednoduchá:    
                                     název TJ/SK        -         žádost podána      -      žádáno o částku (v korunách) 
         příklad:       LB-STO z.s. Liberec                      ano                                         150.000,-   
 
Informaci pošlete na můj mail: do 30. 11. 2018 
 
 
 
16. 11. 2018                                                                                  Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                               předseda  OVV LB – STO z.s.    
     
 
 
 
 


