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Hodnotící výroční zpráva o činnosti za rok 2017 
 

                            KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS LIBERECKÉHO KRAJE 

 

 

 

Hodnotící výroční zpráva o činnosti je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a 

končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti Krajské organizace ČUS 

Libereckého kraje (dále jen KO ČUS LK) za uvedené období. 
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    Zpráva o činnosti a výsledky hospodaření byly projednány 25. června 2018 na řádné  
    18. valné hromadě organizace – a schváleny usnesením č. 2.5 z dané VH. 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:  Krajská organizace ČUS Libereckého kraje 
Sídlo:  460 05 Liberec 5, Jablonecká 88/18  
IČO:  70927383 
DIČ:  CZ - IČO     
Právní forma:  pobočný spolek   
Spisová značka:    L 42800 vedená u MS v Praze 
 
2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Hlavní činnost KO ČUS LK je vymezena stanovami ČUS z.s., v čl. XIII/A  platné verze. 
KO ČUS LK v hlavní činnosti plní zejména tyto úkoly: 
a) Vytváření servisních center sportu a provozování sportovní činnosti   
b) Servisní funkce jak pro své členy, tak i zájemce ze sportovní veřejnosti   
c) Pomáhá vytvořit podmínky k zajištění finančních prostředků pro sportovní činnost - za 

tímto účelem spolupracuje s orgány samosprávy kraje 
d) hájí zájmy svých členů, spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v dané oblasti   
Vedlejší činnost za účelem financování hlavní činnosti KO ČUS LK neprovozuje. 

3) Struktura organizace 

- nejvyšším orgánem KO ČUS LK je valná hromada 
- nejvyšším výkonným orgánem je krajská rada, která si volí ze svého středu kolegium 
  předsedy, které operativně řídí organizaci v období mezi zasedáními krajské rady 
- statutárním orgánem pobočného spolku je předsednictvo, které tvoří předseda a  
  místopředsedové 
- kontrolním orgánem je revizní komise v počtu tří osob – předsedkyně pí. Zdeňka Marková 
 
Předsedou spolku je: Ing. Vladimír Boháč 
 
V roce 2017 proběhly na 17. valné hromadě volby nových orgánů KO ČUS LK – mandát 
zvolených osob je 4-letý, tedy do 21. 6. 2021. 

4) Členská základna          

KO ČUS LK evidovala na konci sledovaného období (stav k 31. 12. 2017) ve všech čtyřech 
sdružených okresních organizacích celkem 55.113 členů v 366 TJ/SK v následující struktuře:  
- muži:  24.664                     -  ženy:   12.118                          -  mládež:   18.331                                                                                                                       

  
5) sdružené subjekty 
v komoře TJ/SK: 
Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s. (115 TJ/SK, 17.941 členů)  

Sportovní unie Českolipska z.s.(84 TJ/SK, 9.731 členů) 

Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení Semily, z.s. (70 TJ/SK, 12.556 členů) 

Okresní organizace ČUS Jablonec n. Nisou, z.s. ( 97 TJ/SK, 14.885 členů) 
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V komoře svazů:   
- svazy s právní osobností: fotbal, atletika, volejbal, judo, orientační sporty, šachy, stolní tenis,  

         cyklistika, karate, badminton   
- svazy bez právní osobnosti: moderní gymnastika, lední hokej, sportovní gymnastika, lyžování, 

národní házená, házená, triatlon  

              

6) Hospodaření organizace  

KO ČUS LK v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z rozpočtu Libereckého kraje a 
z příspěvků z dotací programu MŠMT. 
 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření: 
- ztrátu ve výši 256.679,10 Kč a z ní 
- vlastní organizace (vedení) dosáhlo ztráty ve výši 262.4532,15 Kč 
- sdružené svazy bez právní osobnosti se ziskem ve výši 5.753,03 Kč 

Organizace se potýká s nedostatkem finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti 
v následujícím období. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny 
v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 
 
Sestavil:   Ing. Vladimír Boháč, předseda             

Dne:  26. 6. 2018                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                   ………………………………………. 

        podpis statutárního orgánu 

                                                                           


