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

                        Z P R Á V Y  č. 3/2021 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 
 
                                                                                                                                                                                       
1. POZVÁNKA NA SPORTLIVE 2021: 
V pořadí již 16. ročník sportovního veletrhu se letos bude konat 4. září od 9:00 – 16:00 hodin  
v HOME CREDIT ARÉNĚ a SPORTPARKU LIBEREC.  
Cílem festivalu je: 
- nabídnout dětem a dospělým široké spektrum sportů s možností vyzkoušení na jednom místě, 
  zprostředkovat klubům možnost náboru nových členů   
- podpořit sportovní aktivity veřejnosti 
- poskytnout návštěvníkům informace z oblasti výživy a zdravého životního stylu 
Na veletrhu se bude prezentovat více jak 50 sportovních klubů a dalších více jak 40 vystavovatelů. 
K vyzkoušení bude více než 35 sportů a sportovišť. 
 

 
Bližší informace získáte na webu: www.sportliveliberec.cz         
případně u Petra Hrubeše, obchodního a produkčního manažera na adrese:hrubes@homecreditarena.cz 
NENECHTE SI UJÍT TUTO VELKOU SPORTOVNÍ AKCI! 

2. EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ: 
Dne 3. 2. 2021 vyšel nový „zákon o skutečných majitelích“ č. 37/2021. Ač z názvu zákona by mohl někdo nabýt 
dojmu, že se netýká tělovýchovy a sportu – skutečnost je jiná. Zákon se týká právnických osob – a tudíž všech 
našich TJ/SK. Skutečný majitel je definován jako: fyzická osoba, která je koncovým příjemcem a nebo 
osobou s koncovým vlivem. U spolků je za tuto osobu brán člen statutárního orgánu. 
Co musí TJ/SK udělat? 

a) v případě, že měla zápis provedený: nutno provést opravy, aktualizaci - termín: 1. 6. 2022 
b) v případě, že nemá zápis proveden: nutno realizovat do 1. 12. 2021 !!!  

Nakonec jedno upozornění: za nesplnění těchto zákonných podmínek hrozí pokuta až do výše  
500.000,-Kč. 
Postup, vysvětlivky pojmů a přístup k příslušnému tiskopisu najdete na: 
 

https://esm.justice.cz/ias/issm/podani  
 
3. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:  
Poslední valná hromada schválila platbu členských příspěvků. Přestože termín byl do 30. 6. 2021 na 
rok 2021, zůstává řada sdružených TJ/SK, které tuto svoji povinnost doposud nesplnily. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o roční částky v rozmezí 300 – 700,-Kč za celou TJ/SK, věřím, že jde jen o 
opomenutí – prosím tedy o urychlenou nápravu. 
V této souvislosti ještě konstatuji, že je ještě několik TJ/SK, které nezaplatily příspěvky za r. 2020! 
Prosím o zjednání urychlené nápravy. 
 
4. SPORTFILM LIBEREC 2021: 
Letošní, již 24. ročník přehlídky sportovních filmů se bude konat v Liberci ve dnech 30.9. –  
10. 10. 2021. Součástí festivalu bude i velká výstava o OH na Benešově nám. před radnicí. 
                                                                                                                                                                                  

 
27. 4. 2021                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                  předseda, statutární orgán   


