Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních záležitostech, které přináší sportovní prostředí .

1. Finance 2017
 Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení - v průběhu minulých týdnů, jsme Vás
průběžně informovali o krocích, které MŠMT v tomto programu činilo. Přesto si dovolím krátké
shrnutí:
 v dubnu 2017 obdržela ČUS dopis z MŠMT s oznámením o přidělení dotace ve výši 45 mil. Kč
a výzvou, zda ČUS tuto částku akceptuje, což ČUS obratem učinila
 v květnu 2017 VV ČUS na základě schválených kritérií rozdělila finanční prostředky na
zařízení ČUS a jednotlivá TJ, SK
 od dubna se "rozhostilo" okolo programu "ticho"
 září 2017 ministr Štech dopisem ruší program IV. a to na základě "zásadních rozporů už při
jeho vyhlášení"
 ze strany ČUS byla tato akce vnímána jako bezprecedentní "podraz" na sportovní prostředí a
ČUS společně s ostatními subjekty protestovala
 na základě protestů bylo MŠMT sděleno, že program bude vyhlášen znovu
 2.10. byla zveřejněna výzva, která však obsahovala takové podmínky, kdy se o dotaci
nemohou ucházet ani ČUS a jeho sdružené subjekty a ve velké míře ani sportovní svazy
 ČUS adresovala ministrovi otevřený dopis, ve kterém vyzývá a upozorňuje MŠMT na možné
právní důsledky
 5.10. byla svolána tisková konference, na které byl popsán skutkový stav a vysvětleny
všechny souvislosti, kvůli kterým o dotace přijde většina sdružených subjektů
 ČUS adresovala dopis předsedovi vlády ČR s popisem celého průběhu situace ohledně
programu IV.
 10.10. VV ČUS rozhodl, že ČUS podá na MŠMT opětovnou žádost, která bude obsahovat
všechny požadavky TJ, SK s uvedením všech relevantních a pravdivých skutečností spolu se
žádostí o příslušné výjimky
 v současné době ČUS očekává rozhodnutí ze strany MŠMT


Programy MŠMT - VIII. organizace sportu v SK, TJ
Podle dostupných informací MŠMT dokončilo proces rozdělování tohoto programu přímo TJ, SK. Z
našich TJ, SK byly úspěšné tyto sdružené TJ, SK:
Program VIII. MŠMT 2017 - Organizace sportu v TJ, SK
TJ, SK

Atletika Jihlava z.s.
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s.
Jezdecký klub Třešť, z.s.
SK Kamenice 1933, z.s.
SK Kostelec z.s.
Sportovní klub Jihlava, z.s.
Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s.
Sportovní klub OK Jihlava, z.s.
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek
TJ Velký Beranov 1975, z.s.

Částka dotace
405 000 Kč
54 000 Kč
33 000 Kč
45 000 Kč
106 000 Kč
1 200 000 Kč
35 000 Kč
86 000 Kč
297 000 Kč
158 000 Kč

Florbalová škola Jihlava, z.s.
SLAVOJ POLNÁ z.s.
Tělovýchovná jednota Dolní Cerekev,z.s.
Tělovýchovná jednota Podyjí Černíč z.s.
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s.
TJ Jiskra Dobronín, z.s.
TJ SAPELI POLNÁ, z.s.
Celkem po 2. kole
Basketbalový klub Jihlava, z. s.
DUKLA Jihlava - mládež, z.s.
SK Telč, z.s.
1. FC Batelov, z.s.
Kuželkářský klub PSJ Jihlava, spolek
TJ Růžená, z.s.
Celkem po 3. kole
Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť, z.s.
Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s.
Celkem po 4. kole
V kole kde MŠMT provedlo revizi již JUS neměl žádného příjemce.

548 000 Kč
385 000 Kč
70 000 Kč
118 000 Kč
70 000 Kč
12 000 Kč
130 000 Kč
50 000 Kč
3 802 000 Kč
602 000 Kč
343 000 Kč
181 000 Kč
97 000 Kč
54 000 Kč
27 000 Kč
5 106 000 Kč
200 000 Kč
560 000 Kč
196 000 Kč
6 062 000 Kč



Dotace na mládež z Kraje Vysočina 2017
Na základě usnesení VH JUS bylo rozděleno a rozesláno TJ, SK 417 800,-. Rozdíl oproti schválenému
objemu valnou hromadou je u TJ, SK, které dosud nemají správně zapsány údaje ve spolkovém
rejstříku a z tohoto důvodu jim nemůže být dotace vyplacena (MASPV Mrákotín, Karate klub
Vysočina). U TJ Žďírec došlo k chybnému zápisu členské základny mládeže, takže ani této TJ nemůže
být dotace vyplacena. V souhrnu tak nemohly být vyplaceny dotace ve výši 7 800,- Kč. Tato částka
bude připočtena k nerozdělené částce ve výši 12 288,- Kč, která byla určena na podporu
sportovních akcí mládeže, které TJ, SK v průběhu roku pořádají. Celkově bude tedy na tyto akce
výborem JUS rozděleno 20 088,- Kč.
Vyzýváme TJ, SK, které pořádaly v průběhu roku sportovní akce pro mládež a chtějí, aby jejich
akce byla podpořena, aby obratem zaslaly žádost na sekretariát JUS, popř. aby se přímo
informovali u paní Moniky Němcové tel.: 567 301 938.
Vyúčtování bude probíhat stejně jako minulý rok na formuláři, který Vám bude zaslán v elektronické
podobě.



Výzva Kraje Vysočina k podávání žádostí
na program Pravidla na pořádání mistrovství 2017 a Pravidla na účast na mistrovství 2017. Termín
pro podání žádostí je do 31.10.2017. Alokovaný objem finančních prostředků činí 600 tis. Kč pro
každý z programů. Více informací naleznete na webových stránkách JUS www.sportjihlava.cz

2. Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů - podklad pro dotace 2018
Česká unie sportu vydala pokyny ke statistickému šetření stavu členské základny, sportovních zařízení a aktualizaci
finančních výkazů. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi.
V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je

struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat. Údaje jsou
podkladem pro finanční podporu na rok 2018.
Co je třeba udělat?
1. Aktualizovat stav členské základny v Informačním systému ČUS - termín 31. 12. 2017
Pozn.: nový systém IS ČUS rozlišuje u oddílu jednak sportovní odvětví (tj. sportovní zaměření oddílu) a jednak
členství ve sportovním svazu. Všechny oddíly, které se účastní soutěží organizovaných sportovním svazem, musí v IS
zadat příslušnost ke sportovnímu svazu. Na členství ve sportovním svazu jenavázána i možnost zadat charakteristiku
člena jako "aktivní sportovec - soutěže".
2. V případě, že máte v Informačním systému ČUS zařazen pasport sportovních zařízení, provést jeho aktualizaci termín 31. 12. 2017
Pozn.: informace o sportovních zařízeních v IS ČUS jsou stále neúplné a je třeba je zkontrolovat, opravit a doplnit.
Nabízíme Vám proto pomoc v této oblasti.
3. Aktualizovat finanční výkazy - termín 31. 3. 2018
Pozn.: Finanční výkazy jsou evidovány ve dvou mutacích - pro jednoduché účetnictví a pro podvojné účetnictví.
Vyplňovaný výkaz v IS ČUS musí být nastaven tak, aby odpovídal typu vedení účetnictví TJ, SK. TJ, SK ,které využívají
služeb daňových poradců vyplní výkazy na základě tzv. předběžné účetní závěrky a v pozdějším termínu jim bude
umožněno výkazy přepracovat.
Když si nebudete čímkoli jisti, obraťte se pro pomoc na paní Moniku Němcovou, tel.: 567301938, popř. mailem na
jus@sportjihlava.cz. Kompletní 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

3. Členské příspěvky TJ, SK za rok 2017
Předpis k úhradě členských příspěvků na rok 2017, které byly stanoveny valnou hromadou Jihlavské unie sportu dne
17. 5. 2017 vám bude zaslán elektronickou poštou. Termín pro jejich zaplacení je do 31. 12. 2017. Úhrada příspěvků
je podmínkou pro zařazení TJ, SK do seznamu příjemců finanční podpory pro rok 2018.

4. Finance 2018


Investice MŠMT 2018 - o vyhlášení výzvy jsme TJ, SK informovali 30.6.2017. Termín podání žádostí byl do
15.8.2017 s tím, že do 30.11.2017 by měly být žádosti vyhodnoceny. TJ, SK, které podaly žádosti by tak
během následujícího měsíce měly zjistit zda byla jejich žádost úspěšná. Výzvu investičního programu
naleznete zde...
Předpokládaná hodnota programu na sportovní investice je v objemu 950 mil. Kč. Investiční programy by
měly být rozděleny do čtyř částí:
1) Významná sportovní infrastruktura - program otevřený do roku 2023
2) Investice pro Významné sportovní akce
3) Investiční program pro svazy
4) Investiční program pro sportovní kluby a obce.



Neinvestiční programy MŠMT pro rok 2018 - MŠMT předpokládá následující schéma programů:
1) Sportovní reprezentace a olympismus - bývalý program 1 včetně účasti na OH, Paralympijských hrách
a dalších multisportovních akcích.
2) Sport dětí a mládeže s podprogramy Sportovní talent (bývalý program 2), Sportovní klub (bývalý
program 8 a zřejmě i 4), Sport ve školách (bývalý program 9)
3) Činnost sportovních organizací s podprogramy Soutěžní sport (býbalý program 5), Sport pro všechny
(bývalý program 10) a Servisní organizace (bývalý program 3)
4) Významné sportovní akce s podprogramy Významné mezinárodní akce (bývalý program 6) a Národní
významné akce (ČOS Slet, ODM apod.)
5) Sport bez bariér (bývalý program 7)¨

Dle vyjádření MŠMT budou programy vypisovány postupně. Nejvyšší prioritou je dle MŠMT státní reprezentace,
talentovaná mládež a významné sportovní akce. Následně by měly být vyhlašovány další programy s tím, že celé
sportovní prostředí doufá, že bude naplněno vládní usnesení, které hovoří o rozdělení dotací do konce 1. čtvrtletí
(pokud je toto při stávajícím stavu vůbec reálné).


Finanční prostředky z Kraje Vysočina na mládež 2018
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,
minimálně ve stejném objemu jako v letošním roce.



ČUS Sportuj s námi 2018
I pro rok 2018 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se mohou zapojit TJ, SK se svými sportovními
akcemi. Přihlásit se můžete on-line z odkazu:
PŘIHLÁŠKA ČUS SPORTUJ S NÁMI 2018
Přihláška bude otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2017.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti,
nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby
projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu
téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
V případě, že si nebudete jistí jak se přihlásit do projektu, můžete kontaktovat paní Moniku Němcovou mailem:
jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 301 938.
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 2018, 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.

5. Manuál řízení sportovního klubu
Vzhledem k velkému zájmu o publikaci pro TJ, SK "Manuál řízení sportovního klubu" připravila JUS dotisk publikace,
kterou mohou TJ, SK využít při své činnosti. V případě zájmu si můžete publikace vyzvednout v sídle JUS. Publikace
jsou zdarma. Zároveň můžete využít elektronické verze, která je umístěna na našich webových stránkách - MANUÁL
SPORTOVNÍHO KLUBU.

6. informační seminář SPORT v programu Erasmus+
Dům zahraniční spolupráce pořádá informační seminář SPORT v programu Erasmus+, který se uskuteční 15.
prosince 2017 v prostorách Národní technické knihovny (Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice). Účast na
semináři může být ideální příležitostí k získání informací o možnostech čerpání finanční podpory v oblasti sportu
v rámci programu Erasmus+. Bude také možné seznámit se s úspěšnými předkladateli a jejich projekty, které mohou
být inspirací pro ostatní. Speciálním hostem na letošním semináři bude paní hodnotitelka, která nám poskytne jiný
pohled na kvalitu projektů z perspektivy hodnotitele.

Seminář je určen především zástupcům sportovních klubů, organizací , působících v oblasti sportu a nabízejících
fyzické aktivity pro všechny věkové kategorie.
Účast na semináři je zdarma, ale je nutná včasná registrace (počet míst je omezen). Registraci prostřednictvím
webových stránek naleznete zde: REGISTRACE

7. Elektronická evidence tržeb u TJ, SK
O problematice EET jsme Vás již informovali v minulém roce. Nicméně Finanční správa aktualizovala metodiku k této
problematice a k této metodice vydala také ilustrativní příklady. Bližší podrobnosti můžete nalézt na webových
stránkách JUS www.sportjihlava.cz

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

