
Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás, v čase začátku nového školního roku, informoval o aktuálních záležitostech, 

které proběhly od našeho posledního setkání na Valné hromadě Jihlavské unie sportu a také o 

záležitostech, které jsou připravovány. Informace jsou obsáhlejší, nicméně věřím, že si vyberete to, 

co Vás zajímá, popř. rozešlete kolegům z Vaší TJ, SK, které mohou některé informace oslovit. 

1) Jihlavská unie sportu z. s. přijala nové členy.  

Dovolte mi, abych Vám je v krátkosti představil: 

Pteam sport z. s. - je sportovní tým složený z pohodových lidí, kteří se nebojí žádné výzvy. Součástí 

našeho týmu může být kdokoliv - rekreační sportovec, amatérský závodník, nebo profesionál. Naší 

vizí je především práce s dětmi. Vychováváme sportovce k samostatnosti a zároveň ke schopnosti 

podržet jeden druhého. Sportovce, kteří v dodržují zásady čestného jednání. Držíme se motta: „Vždy 

chceme vyhrát, ale důležitější je, jakým způsobem vítězství dosáhneme". Nezáleží na tom, jaký sport 

děláte. Záleží pouze na tom, aby jste v tom co děláte viděli smysl a cítili se svobodní. Předsedou klubu 

Zdeněk Vašků. 

Horolezecký klub Telč, z. s. - hlavním posláním klubu je sdružovat lidi se zájmem o horolezectví, 

skalní lezení , sportovní lezení, skialpinismus, vysokohorskou turistiku, stromolezení a další příbuzné 

aktivity spojené s horami, přírodou a sportem, kteří chtějí své zájmy sdílet na principech spolupráce, 

odpovědnosti a důvěry. Úzce spolupracují s centrem volnočasových aktivit Panský dvůr v Telči, kde je 

možnost zdolávat nástrahy lanového centra nebo lze vyzkoušet techniku cepínového lezení 

(drytoolingu) na speciální lezecké stěně.  Předsedou klubu je Petr Konrád. 

Horolezecký klub Jihlava, z. s. - klub se snaží o vytváření podmínek pro provozování horolezectví, 

skalní a sportovní lezení, organizování akcí pro své členy i pro další zájemce. Ačkoli klub vstupuje do 

naších řad až v současné době, jeho historie je bohatá, neboť byl založen Ivo Doležalem již v roce 

1975. Členové oddílu se věnují všem formám horolezectví a další aktivitou je příprava horolezeckých 

průvodců okolí Jihlavy, např. Bílá skála 2016. Předsedkyní klubu je ing. Dana Kotlíková. 

 

2) Finance 2016 

 Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení 

TJ, SK již obdržely finanční prostředky z tohoto programu a vyúčtování bude probíhat 

stejně jako v minulých letech. Podklady pro vyúčtování Vám paní Monika Němcová 

zašle elektronicky. 

 Program VIII. MŠMT - organizace sportu v SK, TJ 

Finanční prostředky z tohoto programu rozesílalo přímo MŠMT na TJ, SK. Vyúčtování 

provádí TJ, SK v souladu s článkem 6 Rozhodnutí MŠMT, které TJ, SK k dané dotaci 

obdržely. 

 Dotace na mládež z Kraje Vysočina 

Dotace, které byly schváleny k rozdělení na valné hromadě Jihlavské unie sportu dne 

8.6.2016 byly všem TJ, SK rozeslány. V letošním roce jsme museli dle nových 



podmínek Kraje Vysočina uzavírat na tyto dotace smlouvy. Vyúčtování bude probíhat 

stejně jako minulý rok na formuláři, který Vám bude elektronicky zaslán. 

 Dotace na vybrané akce ČUS Sportuj s námi 2016 

Česká unie sportu přispěla částkou 58 tis. Kč vybraným TJ, SK na jejich sportovní akce, 

které byly zařazeny do celostátního projektu ČUS Sportuj s námi 2016. Vybrané TJ, SK 

při uzavírání smluv i při vyúčtování komunikují přímo s ústředím ČUS v Praze. Při 

řešení jakéhokoli problému v této oblasti jsme Vám nápomocni. 

3) Problematika "nových" stanov dle nového Občanského zákoníku 

Již 82% našich sdružených členů přizpůsobilo své stanovy ustanovením nového občanského zákoníku. 

O některých TJ, SK víme, že tuto problematiku řeší, nicméně o některých nemáme žádné informace. 

Zde přinášíme seznam TJ, SK, u kterých dosud rejstříkový soud změny nezapsal: 

TJ Hodice, TJ Růžená, FSC Stará Říše, TJ Sokol Stonařov, SK Telč, TJ Větrný Jeníkov, SK Rohozná, Místní 

asociace sportu pro všechny v Mrákotíně, T.J. Mír Nadějov, TJ Věžnice, Tenisový klub ČLTK Jihlava, T.J. 

Rosa club Jihlava, Club sportů Jihlava, Karate klub Vysočina, Sportovní klub KYONGGI KWON. 

Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost od 1.1.2014 dal podle  §3041, odst. 2  občanským 

sdružením za povinnost uvést stanovy do souladu s novým občanským zákoníkem nejpozději do 3 let, 

tzn. nejpozději do 31.12.2016. V případě, že právnická osoba toto neučiní, a to ani na základě výzvy 

příslušného orgánu veřejné moci, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, 

která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci (§ 3041 odst. 2 NOZ). 

Upozorňujeme všechny TJ, SK, které nemají dosud změny provedeny, aby této záležitosti věnovaly 
maximální pozornost. V případě, že do konce roku nepřizpůsobí své stanovy nové legislativě, nelze 
tyto TJ, SK finančně podpořit z žádných zdrojů (státních ani samosprávních).  Ještě je důležité 
poznamenat, že jsou spolky i po 1.7.2016 nadále osvobozeny od soudních poplatků. 

4) Informační systém ČUS - aktualizace 

V minulém roce byla spuštěna nová platforma Informačního systému ČUS (IS ČUS). Ne všechny TJ, 
SK ještě plně využívají tento systém. Nicméně data z IS ČUS budou tvořit podklad pro dotace na rok 
2017. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste věnovali velkou pozornost datům, které jsou u Vaší 
TJ, SK uvedeny. Když si nebudete čímkoli jisti, obraťte se pro pomoc na paní Moniku Němcovou, tel.: 
567301938, popř. mailem na jus@sportjihlava.cz. Manuály k IS ČUS najdete na našich webových 
stránkách v sekci - Informace pro TJ, SK - Software - Informační systém ČUS pro TJ, SK - manuály, 
nebo přímo na webové adrese: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html 

 

5) Členské příspěvky TJ, SK za rok 2016 

Předpis k úhradě členských příspěvků na rok 2016, které byly stanoveny valnou hromadou Jihlavské 

unie sportu dne 8.6.2016 vám bude zaslán elektronickou poštou. Termín pro jejich zaplacení je do 

31.12.2016. Úhrada příspěvků je podmínkou pro zařazení TJ, SK do seznamu příjemců finanční 

podpory pro rok 2017. 

 

 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html


6) Finance 2017 

 V současné době probíhají intenzivní jednání s MŠMT o podobě dotačních programů na rok 
2017. Předpokládáme, že programová podpora na rok 2017 by mohl být zveřejněna v 
polovině září. Jakmile získáme bližší informace, ihned Vám je budeme tlumočit. 

 Stejně tak vedeme jednání se samosprávami ohledně podpory sportu. Zde se jedná 
především o podporu na mládeže ze strany Kraje Vysočina. Naším cílem je, aby dotace na 
mládež byla i pro příští období zachována, pokud možno ve stejném objemu. 

 Další jednání probíhají na úrovni města Jihlavy o podpoře sportu v následujícím roce, kdy 
finanční prostředky z tzv. loterií již město Jihlava v souvislosti s přijatou vyhláškou zamezující 
hazard již nezískává. Cíl pro rok 2017 je zachování minimálně stejné finanční podpory jako v 
roce 2016. 

 ČUS sportuj s námi 2017 - i pro rok 2017 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se mohou 
zapojit TJ, SK se svými sportovními akcemi. Podmínky pro zařazení akce do projektu jsou: 

o akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti 
o minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je 

uspořádání akce v tomto počtu nemožné) 
o akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež 
o akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu 
o dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné 
o nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci 
o termín konání akcí je od 1.1.2017 do 31.12.2017 

V případě zájmu o zařazení do projektu nás kontaktujte mailem: jus@sportjihlava.cz. 
 
Také Jihlavská unie sportu podporuje sportovní akce TJ, SK, a to především ty, které se 
nedostanou do celorepublikového výběru projektu ČUS Sportuj s námi (viz výše). Proto Vás 
prosíme, jestli již plánujete některou akci (především pro mládež) na rok 2017, nahlaste nám 
to. Akce shromáždíme do tzv. Kalendáře sportovních akcí, které budou zveřejňovány na 
webových stránkách JUS a věříme, že některé budeme moci i finančně podpořit. 

 

7) Evidenční listy TJ, SK 

Dovolujeme si připomenout, že TJ, SK, které se nezúčastnily valné hromady Jihlavské unie sportu a 
tudíž jim nebyly Evidenční listy předány, je mají připraveny k vyzvednutí na sekretariátu Jihlavské 
unie sportu. Jsou důležité k prokázání  členství TJ, SK v ČUS např. v souvislosti s kontrolou 
Ochranného svazu autorského (OSA). 

 

8) Vyšší odborná škola ČUS 

Vyšší odborná škola České unie sportu, s.r.o. nabízí zaměstnancům tělovýchovných jednot, 
sportovních klubů i svazů možnost studia v rozsahu 3 let. Absolvent VOŠ získá po ukončení studia 
titul DiS. a své znalosti může uplatnit při své činnosti ve sportovním prostředí. Navíc mají absolventi 
VOŠ ČUS možnost dostudování titulu bakalář  na Vysoké škole finanční a správní za zvýhodněných 
podmínek. Více informací můžete najít na našich webových stránkách www.sportjihlava.cz. 

 

VOŠ ČUS připravila také pro aktivní sportovce zajímavý projekt „PRVNÍ KARIÉRA“ – „Vytvoř si zadní 
vrátka včas“. Projekt první kariéra myslí na budoucnost sportovců ještě v začátku jejich možného 
vrcholu sportovní kariéry. Projekt je zajímavý protože umožňuje studovat a zároveň bojovat o svoje 
místo na výsluní vrcholového sportu. Více opět najdete na našich webových stránkách 
www.sportjihlava.c. 

 



9) Nové ročníky amatérských soutěží 

Pro zájemce z řad sportovců našich TJ, SK ale i případným dalším sportovcům nabízíme možnost 
zapojení se do našich amatérských soutěží. Od října se opět rozběhnou soutěže v badmintonu a to v 
Jihlavě a v Polné (více: http://www.sportjihlava.cz/badminton/ nebo na 
http://www.sportjihlava.cz/pabl/). V půlce září také startuje Jihlavská amatérská hokejová liga, do 
které se mohou zájemci také přihlásit (více na: http://www.sportjihlava.cz/hokej/). 

 

10) Ocenění funkcionářů TJ, SK 

Výkonný výbor ČUS Praha může udělit na návrh Jihlavské unie sportu ocenění sportovních 

funkcionářů, kteří se zasloužili o rozvoj sportu z celorepublikového hlediska: 

1. Čestné uznání ČUS  

lze udělit osobě, která svou činností a prací výjimečným způsobem přispívá k rozvoji sportu. 

Čestné uznání se uděluje zpravidla při příležitostech jako jsou : a) životní jubilea (40, 50, 60 

let); b) významné celostátní či mezinárodní sportovní akce; c) oslavy významných výročí 

existence sportovních spolků. 

2. Čestný odznak ČUS  

ČUS lze udělit osobě, která svou činností a prací dlouhodobě a zvlášť výjimečně přispívá k 

rozvoji sportu, nebo která dosáhla významného sportovního úspěchu. Čestný odznak se 

uděluje zpravidla při příležitostech jako jsou : a) životní jubilea, a to za předpokladu, že 

oceňovaná osoba je již držitelem čestného uznání , b) významné sportovních úspěchy v 

souvislosti s reprezentací České republiky. 

3. Medaile ČUS  

Medaili ČUS lze udělit v následujících případech : a) za celoživotní zvlášť významnou činnost a 

práci pro sportovní prostředí a za výjimečný přínos pro rozvoj sportu; podmínkou udělení 

medaile je v tomto případě předchozí udělení čestného odznaku; b) za dlouhodobou 

vynikající reprezentaci České republiky v oblasti sportu. 

Jihlavská unie sportu může udělit ocenění za přínos pro rozvoj sportu v našem regionu. Lze udělit 

Čestné uznání JUS a nebo vyšší ocenění Plaketu JUS. Podmínky pro udělení ocenění jsou obdobné, 

jako je uvedeno u ocenění celorepublikového. 

Oslovujeme tímto TJ, SK, které by touto formou chtěly ocenit své aktivní či bývalé funkcionáře, aby 

své návrhy zaslaly elektronicky na sekretariát JUS - jus@sportjihlava.cz. 

  

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu 
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http://www.sportjihlava.cz/hokej/

