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Z P R Á V Y č. 5/2016
(VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)

1. Zápis do spolkového rejstříku u krajského soudu:
Dle novely Občanského zákoníku (NOZ) vznikla povinnost TJ/SK provést řadu změn (př.
změnu názvu – minimálně s doplněním spolek, nebo zapsaný spolek či z. s., , aktualizaci stanov,
volbu statutárních orgánů, povolení pro sídlo spolku /pokud nesídlí ve vlastním zařízení/,
prohlášení statutárních orgánů apod.) a tyto nechat zapsat u místně příslušného krajského
soudu do spolkového rejstříku.
Bohužel, zjišťujeme, že ve stále dosti velké počtu řada TJ/SK tuto zákonnou povinnost nesplnila
a vystavuje se tak, po 1. 1. 2017 určitým sankcím až po nebezpečí zrušení TJ/SK (spolku) ze
strany státu.
2. Úhrada členských příspěvků sdruženými TJ – vyloučení:
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 i r. 2016 byl
stanoven do 30. 4. 2016. Úhrada členských příspěvků je, bohužel, ze strany řady TJ ignorována
= nezaplacena, byť se v řadě případů jedná o téměř symbolické částky (kolem 300,-Kč/rok/TJ).
Vzhledem k tomu, že počet TJ, které příspěvky nezaplatily je stále poměrně velký, rozhodl
výkonný výbor o další výzvě – v těchto dnech půjdou do TJ/SK, na jejich korespondenční
adresu, další urgenční dopisy se žádostí o nápravu = zaplacení.
Pokud nebudou členskými subjekty příspěvky uhrazeny ani po této výzvě, bude prosincové VH
předložen návrh na jejich vyloučení.
Protože počet těchto TJ je poměrně značný, rozhodl výkonný výbor o předložení tohoto
zásadního rozhodnutí přímo valné hromadě – vyloučení všech těchto TJ/SK bude mít totiž
zásadní vliv na velikost okresní organizace.
3. Elektronická evidence tržeb:
1. září 2016 vstoupil v platnost zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb – a v rámci něho
pak elektronická evidence tržeb (EET). Výklad zákona není jednoduchý, neboť se v něm
promítají problémy jak právní, tak daňové, tak ekonomické. Při posuzování povinnosti vést
EET je třeba vycházet nejen z tohoto zákona, dále pak z ustanovení vlastních stanov (hlavní a
vedlejší činnost) a v neposlední řadě i zákona o dani z příjmu.
Při posuzování povinnosti je třeba si jasně odpovědět na otázku co je rozhodný příjem, jde-li o
evidovanou tržbu apod.
Obecně platí, že rozhodným příjmem je příjem z činnosti, která je podnikáním – v podmínkách
TJ/SK bude v převážné míře tedy platit, že běžně přijímané tržby nemají charakter rozhodného
příjmu a tudíž nezaloží TJ/SK povinnosti vést EET. Pro příklad se jedná o: členské příspěvky,
nájemné (prosté), startovné, vstupné.
Pokud ale dojde TJ/SK k závěru, že tato povinnost se na ní vztahuje: musí požádat správce daně
o přidělení autentizačních údajů.
Daná problematika není rozhodně jednoduchá – pro bližší výklad vám nabízíme článek
daňového poradce Ing. Topinky, který je uveřejněn v č. 8/2016 ZPRAVODAJE ČESKÉ UNIE
SPORTU. Ten najdete na stránkách krajské organizace – www.cusliberec.cz.
Přes všechny poskytnuté informace a vysvětlivky se kloníme k názoru, který doporučuje každé
TJ/SK, kde zavládnou pochybnosti jak postupovat v této problematice: obrátit se na místně
příslušný finanční úřad a v souladu s § 32 daného zákona požádat o „závazné posouzení“.
Takovéto posouzení sice stojí 1.000,-Kč, ale do budoucna vás ochrání před budoucími tresty.
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4. Pojištění odpovědnosti TJ/SK:
Po novele občanského zákoníku, který újmu na zdraví či škodu na majetku popisuje daleko
detailněji se množí případy, kdy je po TJ/SK vymáhána odpovědnost statutárních orgánů.
ČUS z.s. projednal s významnou makléřskou společností Renomia speciální možnosti pojištění.
Pokud o tomto pojištění uvažujete, bylo by dobré Renomii navštívit – má pobočku i v Liberci.
5. Zapojení TJ/SK do projektu ČUS „Sportuj s námi 2017“
ČUS z.s. vyhlašuje opět pro r. 2017 projekt „Sportuj s námi“ do kterého mohou TJ/SK přihlásit
jimi pořádanou( tradiční) akci. Vybrané akce v rámci ČR pak budou do programu zařazeny
s tím, že budou i finančně, ze strany ČUS, podpořeny.
Informace o projektu najdete na internetových stránkách ČUS, případně kontaktuje okresní
organizaci, která vám podá potřebné bližší informace.
Je nutné ale dodržet termín pro podání žádosti (vyplňuje se elektronicky): 25. 11. 2016
6. Aktualizace INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČUS za r. 2016:
Jednou z povinností členských subjektů je každoročně, na základě pokynu předsedy ČUS,
provést v platném „Informačním systému ČUS“ aktualizaci dat. Jedná se především o stavy
členské základny a o umístění staveb a zařízení (pasport) – tyto změny musí být realizovány do
31. 12. 2016, neboť budou statistickými údaji za celou ČUS za r. 2016
Dále pak půjde o doplnění výsledků hospodaření za minulý rok a v neposlední řadě i informaci o
zaplacených členských příspěvcích svých členů.
7. Žádosti o dotace na r. 2017:
MŠMT vyhlásilo také na r. 2017 – program IV, který se týká údržby a provozu sportovních
zařízení, který bude asi pro většinu žadatelů administrovat naše okresní organizace. Bude se
jednat o žádostí podané prostřednictvím: ČUS a svazů – FAČR, Český svaz kanoistů, Česká
jezdecká federace, Český svaz orientačních sportů. V příloze zpráv vám posílám souhrnný
materiál k žádostem. Pokud se vaše TJ/SK rozhodne žádost podat – kontaktujte mě, pošlu vám
potřebné kompletní materiály pro podání žádosti.
V případě ostatních žádostí na vyhlášené programy MŠMT: sledujte www.msmt.cz/sport-1/.
8. Festival sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC 2016 – 19. ročník:
Naše okresní organizace uspořádala již 19. ročník festivalu sportovních filmů SPORTFILM
LIBEREC 2016, který se konal pod patronací předsedy České unie sportu a hlavním mediálním
partnerem byla Česká televize. Na festival bylo přihlášeno 30 snímků – 22 z tuzemské produkce
a 8 zahraničních.
Festival se konal ve dnech 4. – 6. 10. 2016 a promítacím místem bylo kino Varšava.
Vítězný snímek „Zátopek“ a vítězové jednotlivých oblastí budou reprezentovat ČR na světovém
finále v Miláně ve dnech 18. – 22. 11. 2016.
9. Volby do krajského zastupitelstva Libereckého kraje 2016:
Volby do krajského zastupitelstva, z pohledu oficiálního zástupce sportu na kandidátce Starostů
pro Liberecký kraj, dopadly velmi dobře. Ing. Boháč bude opět zastupitelem – první zasedání by
mělo proběhnout 22. 11. 2016.
I pro příští období se počítá s ustavením Výboru pro tělovýchovu a sport, jako poradního
orgánu zastupitelstva LK.
Děkuji všem, kteří tuto kandidátku podpořili a zvláště pak těm, kteří přidali „preferenční hlas“.
10. Valná hromada naší organizace:
V souladu se stanovami bude na 14. 12. 2016 svolána valná hromada organizace. Místem konání
VH bude tradičně hotel Liberec na Šaldově náměstí a plánovaný začátek je na 16.00 hodinu.
Pozvánky do TJ/SK ještě přijdou – již nyní ale můžete volit své zástupce na tuto VH.

3. 11. 2016

Ing. Vladimír Boháč
předseda OVV LB – STO z.s.
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