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Zápis č. 4/2015 
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu 

 

 

 
 

1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 

 

Předsedající v úvodu přivítal přítomné členy výboru na zasedání a všechny seznámil 

s programem jednání. Program jednání výboru JUS byl všemi přítomnými schválen v podobě, 

v jaké byl předložen předsedajícím.  

 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola závěrů a usnesení 
 

Usnesení 9-10/2015 byla splněna. 

 

 Aktuální informace z činnosti ČUS 

 

- Informace k projektu ČUS Sportuj s námi 2016 – prozatím se do projektu přihlásilo 5 TJ/SK 

(TJ Velký Beranov 1975,z.s. – Hurá na hřiště, TJ Sapeli Polná – Mankovo sportovní 

odpoledne, SK MG Vysočina Jihlava – Vysočina Sežev CUP 2016, SK Kamenice 1933 – 

Kamenická 15, Běžec Vysočiny o.s. – Jarní běh Pávov. TJ/SK budou opětovně vyzvány k 

možnosti zapojení se do projektu. 

 

- Zahájeny amatérské soutěže – Jihlavská amatérská badmintonová liga a polenská 

badmintonová liga, Jihlavská amatérská hokejová liga. Jihlavská amatérská tenisová liga pro 

soutěžní ročník 2015 byla ukončena závěrečným turnajem. JUS také uskutečnil badmintonový 

turnaj pro veřejnost dne 3.10.2015. Turnaj byl podpořen centrem v rámci projektu ČUS 

Sportuj s námi. 

 

- Magistrát města Jihlavy pořádal setkání spolků z oblasti sportu, tělovýchovy a volného času. 

Na tomto setkání představil Jihlavskou unii sportu její předseda Ing. Holub Vítězslav. 

Vizuální prezentaci doplnil slovně, kdy přítomným představil všechny činnosti, které 

Jihlavská unie sportu vykonává na sportovním poli ve městě Jihlava. 

Datum konání:   27. listopadu 2015 v 9,00 hod., ukončení v 10,15 hod. 

Místo konání:   Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu 

Předsedající:   Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu 

Přítomni: Mgr. Havlík Jiří, Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Ing. Doležal 

Josef  

Omluveni:  Skočdopole Jindřich  

 

Procentuální vyjádření: 80  %,  RVV byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 25. 11. 2015 

2. Průběh přizpůsobení stanov TJ/SK 

novému OZ 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu 

jednání 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola usnesení  

 Aktuální informace z činnosti ČUS 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu  
 Návrh na rozdělení dotace Kraje Vysočina na 

mládež - 4. část 

 Informace o realizaci přizpůsobení stanov TJ, 

SK novému OZ 

 Nový Informační systém ČUS 

 Informace z jednání Komise pro sport Rady 

města Jihlavy 

 Provozní informace 

3. Závěr a usnesení 
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- Byly podány informace o odborném semináři, který proběhl v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR, který se zabýval především financováním mládežnického sportu ve 

sportovních klubech ČR. Seminář proběhl za účasti ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy Kateřiny Valachové. Cílem semináře bylo informovat zákonodárce o reálné 

situaci ve sportu mládeže a sportu ve sportovních klubech v letech 2011 až 2015 a předložit 

modely financování a zpětné kontroly pro rozhodnutí ministryně školství mládeže a 

tělovýchovy financovat mládež ve sportovních klubech přímo z MŠMT. Z úst ministryně 

zazněl opětovný slib na uvolnění finančních prostředků pro vyhlášený program III. v roce 

2015. Dosud však tento slib nebyl naplněn. 

 

- Byly podány informace z porady regionů, která se uskutečnila v Praze a zabývala se 

především aktuálními problémy TJ, SK – vyhlášené programy MŠMT pro rok 2016 a chaos 

v podmínkách žádostí, jejichž vyhlášení ze strany MŠMT provází. Jde především o zbytečně 

zatěžující administrativu, změny v průběhu již vyhlášené dokumentace apod. Jednalo se také o 

finančních objemech pro strukturu ČUS – pro Servisní centra sportu. 

 

- Výkonný výbor ČUS svolal volební VH ČUS a schválil návrh programu 32. VH. Na VH se 

budou kromě voleb z důvodu aktuálních potřeb schvalovat majetkové dispozice ve střediscích 

Zadov a Nymburk a také bude předložena ke schválení technická novela stanov ČUS, 

spočívající v prodloužení volebního období na 4 roky a 3 měsíce, aby se nemusely ve 

volebním roce konat dvě VH. Kandidatury se posílají do 18. ledna 2016. V této souvislosti 

přijal výbor JUS následující usnesení: 

 

Usnesení č. 11/2015  

Výbor Jihlavské unie sportu schválil návrh na kandidaturu ing. Vítězslava Holuba do VV 

ČUS, jehož volba se uskuteční na 32. VH ČUS.  

 

- Dále byly podány informace z jednání na KÚ Kraje Vysočina ohledně záměru změnit smlouvy 

mezi Krajem Vysočina a OS ČUS na podporu mládeže, především v oblasti kontrolních 

mechanismů směrem k TJ, SK. 

 

 Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

- Ekonomka Monika Němcová seznámila členy výboru s ekonomickými výsledky JUS v období 

do 25.11.2015. Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a 

zdůvodněny odchylky od plánu. V oblasti výnosů bylo získáno 77,66 % plánovaných příjmů a 

náklady jsou čerpány ve výši  82,52 % plánu. V oblasti výnosů je reálný předpoklad 

překročení plánované výše. Náklady jsou v některých položkách překročeny, nicméně čerpání 

vychází z předpokladu vyšších než plánovaných příjmů. 

 

- Členové výboru byli dále seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 

2015. V této souvislosti bylo přijato následující usnesení: 

 

Usnesení č. 12/2015 

Výbor JUS vydává příkaz k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2015. K tomuto účelu 

jmenuje tuto inventarizační komisi: 

Předseda:  Martin Háj 

Členové: Ing. Vítězslav Holub, Monika Němcová 

 

- Členové výboru byli dále seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu na rok 2016. 

V současnosti není, vzhledem k nejasnosti především v oblasti příjmů, možné připravit návrh 

rozpočtu pro rok 2016. Především v souvislosti s ukončením loterií v Jihlavě přijde zřejmě 

JUS o výrazný dotační zdroj, který pomáhal financovat servis pro TJ, SK a jejich 

dobrovolné funkcionáře. První čtvrtletí roku 2016 by mělo být finančně kryto úsporami 

předchozích let. Pro financování roku 2016 přijal VV JUS následující usnesení: 

 

Usnesení č. 13/2015 

Výbor JUS vzal na vědomí informace o přípravě rozpočtu JUS na rok 2016. 
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Usnesení č. 14/2015 

Výbor JUS schválil rozpočtové provizorium pro rok 2016. Do schválení rozpočtu VH bude 

čerpání rozpočtu probíhat na základě rozpočtového provizoria, tzn. měsíčně ve výši 1/12 

rozpočtu roku 2015. 

 

- Výbor JUS projednal návrh aktualizací Vnitřních předpisů JUS v souvislosti novými 

legislativními podmínkami. Po krátké diskusi bylo přijato následující usnesení: 

 

Usnesení č. 15/2015 

Výbor JUS schválil aktualizované vnitřní předpisy JUS 1-9/2015. 

 

 Návrh na rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež - 4. část 

 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválila navýšení finančních prostředků pro Všesportovní 

kolegium Kraje Vysočina ze získaných zdrojů z loterií - ČOV. Pro JUS se jedná o částku 261 

212,- Kč. Vzhledem k tomu, že toto navýšení nebylo v době konání řádné VH JUS známo, 

rozhodl VV JUS o rozdělení této navýšené dotace, dle klíče, který byl schválen VH JUS dne 

15.4.2015. Na tomto základě byl zpracován návrh na rozdělení dotace. Z celkového počtu 3 933 

členů mládeže splnilo podmínky pro přidělení dotace 3 615 členů, kterým byla přiznána dotace ve 

výši 70,- Kč/člen. Částka 253 050,- Kč byla rozdělena rozhodnutím výboru JUS Usnesením č. 

10/2015 dne 29.9.2015. Rozdíl (vzniklý zaokrouhlením částek a ukončením členství TJ/SK v JUS) 

ve výši 8 152,- Kč je navrženo přidělit JPK Axis Jihlava na podporu plaveckých závodů AXIS 

CUP 2015. Následně bylo přijato následujíc usnesení: 

  

Usnesení č. 16/2015 

Výbor JUS schválil přidělení této dotace ve výši 8 152,- Kč JPK Axis Jihlava na podporu 

plaveckých závodů AXIS CUP 2015. 

 

 Proces přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ 

 

Členové výboru JUS byli seznámeni s průběhem procesu přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ.  

Celou agendu zajišťuje Tereza Ščerbanová a výboru JUS předložila aktuální přehled TJ/SK a 

stavu realizace přizpůsobení stanov NOZ. Bohužel se stále v některých případech nedaří 

přesvědčit TJ, SK o aktuálnosti tohoto procesu. Komplikaci v této oblasti způsobují i některé 

nekvalifikované informace v médiích ohledně novelizace OZ, která se bude týkat právě spolků. I 

přesto budeme TJ/SK opětovně informovat s vysvětlením důležitosti této problematiky. 

Ing. Holub se v této souvislosti účastnil semináře týkající se této problematiky, kterou 

organizovalo město Jihlava. Výstupy a prezentace z této přednášky jsou uveřejněny v zabezpečené 

sekci webových stránek JUS. 

 

 Nový informační systém ČUS 

 

Členové výboru JUS byli seznámeni s průběhem aktualizace a ověřování dat, která byla přenesena 

do nového Informačního systému ČUS. Systém je oproti starému systému on-line. Jedná se tak o 

aktuální výstupy členské základny a pasportu  ČUS.  Systém má veřejnou část, kde se mohou 

veřejnost a samosprávy podívat do aktuálních čísel. Možnost evidence sportovních zařízení v IS 

ČUS zaujala krajské úřady. Data nového IS ČUS mohou být využívána při rozdělování dotací pro 

jednotlivá TJ/SK. Pro rok 2015 budou výstupem data k 31.12.2015. Proto je důležitá ze strany 

TJ/SK aktualizace dat právě k tomuto datu. TJ/SK budou na tuto skutečnost písemně upozorněny. 

 

 Informace z Komise pro sport Rady města Jihlava 

 
Členové výboru JUS byli seznámeni s průběhem jednání komise, které se uskutečnily od minulého 

jednání výboru. Jednání komise bylo zaměřeno na finalizaci dokumentu Koncepce sportu 

statutárního města Jihlava. Konečná verze, v pořadí již 17., připravované koncepce by měla být 

přijata Radou města v prosinci tohoto roku. V rámci tohoto dokumentu je možnost podpory ze 

strany města i našeho SCS. V této souvislosti byl výbor JUS seznámen se závěry ze schůzky 
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s primátorem města Jihlava PaedDr. Chloupkem, týkající se finanční podpory TJ/SK v dalších 

letech, především v souvislosti se zrušením tzv. loterijních zdrojů. 

 
3. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Členové VV byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2016 a přijala následující usnesení: 

 

Usnesení č. 17/2015 

Výbor JUS schválil plán činnosti na rok 2016. Pro rok 2016 jsou plánována jednání dle aktuální 

potřeby (předpoklad 3 až 4 jednání). Předpoklad pro konání řádné VH JUS je v první polovině 

roku 2015. 

 

 Dále byla podána informace o provozu v období vánočních a novoročních svátků. 

 M. Háj otevřel problematiku výměny funkcionářů v TJ/SK, kdy získávání nových dobrovolných 

funkcionářů z řad mladých sportovců je velmi obtížné. Důvodem je mimo jiné i neustále se 

zvyšující administrativní zátěž TJ/SK, které vyžadují různé instituce a tím pádem se zužuje prostor 

pro věnování se sportovní činnosti. Také stále narůstající zodpovědnost dobrovolných funkcionářů 

odrazuje potencionální kandidáty, hrozí tak, že některé TJ/SK ukončí svoji činnost z důvodu, že 

nikdo nebude chtít vzít pozici statutárního zástupce.  

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

V závěru předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání. Termín dalšího jednání 

výboru JUS bude dohodnut dle aktuální potřeby. 

  

 

 

 

Zapsal dne 27.11. 2015 Ing. Holub Vítězslav 

 

 


