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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. 4/2022 
               (VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz) 

 
1) DATOVÉ SCHRÁNKY: 

Opětovně důrazně připomínám TJ/SK jejich povinnost mít, podle zákona č. 300/2008 
Sb o elektronických úkonech…ve znění pozdějších předpisů zajištěnou  
                         od 1. ledna 2023 svoji datovou schránku(DS)  
        když pouze prostřednictvím ní bude možná komunikace s úřady. 
 
Pokud si jí subjekt sám nezajistí, udělá mu to, po 1. 1. 2023, z „moci úřední“ stát. 
Hrozí tu ale velké nebezpečí vzniku problémů: stát má na „vyhotovení DS“ lhůtu  
3 měsíce – a za dobu těch tří měsíců může dojít, hlavně u TJ/SK žádajících př.  
o dotaci NSA, k zásadnímu problému kdy nebudete, jako žádající subjekt, schopni 
žádost ani podat! 
Chcete-li jít věci „naproti“ a vyvarovat se problémům výše popsaným (jako příklad) 
požádejte si o zřízení DS v předstihu na Czechpointu. 
Žádost o zřízení DS podává statutární orgán (předseda) a nepotřebujete k tomu nic 
jiného než platný občanský průkaz a do půl hodiny času.  

 
2) AKTUÁLNÍ VÝZVY NSA: 

č. 18/2022: Regiony SK/TJ 2022: termín pro podání žádosti: 31. 10. 2022, 12.h 
č. 19/2022: regiony ÚSC 2022: termín pro podání žádosti: 31. 10. 2022, 12.h 
č. 20/2022: standardizovaná infrastruktura: termín – do 30. 11. 2022, 12h  
 
V současné době je pro kluby/TJ vyhlášená důležitá výzva č. 21/2022:  
                                            MŮJ KLUB 2023 
Výzva určená pro TJ/SK pečující o mládež ve věku 4 – 19 let (2019 – 2004) ale, 
bohužel, skýtá řadu nástrah a úskalí, které, pokud je 100%.ně nevyřešíme při podávání 
žádostí budou znamenat vyřazení vaší žádosti z okruhu žadatelů. 
Mezi „oříšky“ tradičně patří př. dokladování bezdlužnosti, potvrzení pro toho podává-
li žádost jiný člen statutárního orgánu (není-li to předseda) – písemné potvrzení 
s ověřeným podpisem, výpis z evidence skutečných vlastníků atd. 
Vzhledem k tomu, že během dne vyřizujeme i několik dotazů k dané 
problematice, rozhodli jsme se, po dohodě s Krajskou organizací ČUS LK, 
uspořádat k dané problematice školení s vysvětlením problematiky. 
Školení se bude konat v pondělí 24. 10. 2022 od 16:30 hodin v aule Střední 
průmyslové školy strojní a elektronické v Liberci, Masarykova 3. 
Předpokládaná délka školení 2 hodiny.  
Popis místa konání a vstupu: 

- Školení se bude konat v aule školy (nachází se ve dvoře školy a přístup bude 
označen navigací) 

- Vstup na dvůr: budete-li stát čelem k budově tak vlevo na konci budovy je 
zelená branka pro vstup, která bude otevřená) 

- Parkování aut nezajišťujeme! 
          PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLENÍ: POUZE MAILEM NA: v.bohac@lb-sto.cz 
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3) RŮZNÉ: 

- Členské příspěvky na r. 2022 – platí stejná pravidla jako pro r. 2021 
(najdete na našich webových stránkách – dokumenty/členské příspěvky). Stále 
je ještě řada T/SK, která svojí základní povinnost nesplnila – předpokládám, že 
i v současné komplikované době by neměl být náš symbolický příspěvek za 
celou TJ/SK ve výši 300 – 700,- (nejčastější výše platby za celou TJ – což 
představuje necelých 7,-Kč/člena/rok). Bližší na našich webových stránkách 
www.lb-sto.cz – vč. tabulky pro stanovení výše a číslo účtu kam poslat! 
- Sportlive – veletrh sportu se konal v sobotu 3. 9. 2022 a byl přehlídkou 
sportu a možností ke sportování. Poděkování těm TJ/SK, které se aktivně akce 
zúčastnily 
- Program „SPORTUJ S NÁMI 2023“. Program SsN bude pokračovat i  
v r. 2023. Bližší informace najdete na:  
https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska    
Odkaz najdete na stránkách České unie sportu a na našich stránkách a 
stránkách KO ČUS LK.  
Přihlásit se bude možné od 1. 11. 2022 
- SPORTFILM: 25. ročník se povedl a byl všeobecně chválen. Naše  
organizace spolupracovala s novým subjektem Sportfilm  z.s. který byl za 
účelem pořádání festivalů založen. 
 
 

 
                    

 
 
 

17. 10. 2022                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                  předseda, statutární orgán   


