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Zápis č. 4/2017 
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s. 

 

 

 
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 č. 3/2017 - případná podpora akcí, které nebyly vybrány do celorepublikového kalendáře 

ČUS Sportuj s námi 2017 je řešena v rámci tohoto jednání výboru JUS. 

usnesení č. 12/2017 - splněno, řešení viz předložený materiál k jednání 

usnesení č. 13/2017 - splněno, výročí založení TJ Nadějov a Slavoj Polná. 

 

 Aktuální informace z činnosti JUS 

 

Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení - 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 

Datum konání:   15. listopadu 2017 v 8,00 hod., ukončení v 9,50 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, Skočdopole 

Jindřich,  

Omluveni:  Ing. Doležal Josef 

Procentuální vyjádření: 80 %, Výbor byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 

1. Hospodaření JUS k 14.11.2017 

2. Výhled hospodaření JUS k 31.12.2017 

3. Stanovisko spolku "KRASO Vysočina" 

k členství v JUS 

4. Den sportu pro seniory - ekonomické 

výsledky 

5. Přehled finanční podpory TJ, SK v roce 

2017 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

 Kontrola usnesení  

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 Informace k dotačním programům MŠMT 2017 a 2018 

 Informace z jednání Komise pro sport Rady města Jihlavy 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

4. Návrh na rozdělení mimořádného příspěvku pro TJ, SK 

5. Návrh na rozdělení příspěvků na SsN 2017 a rozdělení 2. části 

dotace Kraje Vysočina na mládež 

6. Anketa Nejlepší sportovec Jihlavska 2017 

7. Diskuse, závěr a usnesení 
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 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 

 dne 9.11.2017 obdržela ČUS Rozhodnutí MŠMT o přidělení 16 mil. Kč, ale nesmí je přeposlat 

svým sdruženým TJ, SK 

 dne 14.11. 2017 rozhodl VV ČUS o částečném financování údržby a provozu TJ, SK z vlastních 

zdrojů ve výši  7 mil. Kč (dotace MŠMT měla být 35 mil. Kč). V našem případě se jedná o TJ 

Kozlov a SK Jihlava, které měly z dotace MŠMT obdržet finanční prostředky. 
 

Program MŠMT - VIII. organizace sportu v SK, TJ  

Podle dostupných informací MŠMT dokončilo proces rozdělování tohoto programu přímo TJ, SK. 

V současné chvíli probíhá kontrolní činnost ze strany MŠMT roku 2016. O úspěšných žadatelích byl 

výbor JUS informován na minulém jednání 16.8.2017. 

 

Finance 2018 

 Investice MŠMT 2018 - 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. Předpokládaná hodnota programu na sportovní investice je v 

objemu 950 mil. Kč. Investiční programy by měly být rozděleny do čtyř částí: 

 Významná sportovní infrastruktura - program otevřený do roku 2023 

 Investice pro Významné sportovní akce 

 Investiční program pro svazy 

 Investiční program pro sportovní kluby a obce. 

 Neinvestiční programy MŠMT pro rok 2018 - MŠMT předpokládá následující schéma 

programů: 

 Sportovní reprezentace a olympismus - bývalý program 1 včetně účasti na OH, 

Paralympijských hrách a dalších multisportovních akcích. 

 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) 

 Činnost sportovních organizací s podprogramy Soutěžní sport (býbalý program 5), Sport pro 

všechny (bývalý program 10) a Servisní organizace (bývalý program 3) 

 Významné sportovní akce s podprogramy Významné mezinárodní akce (bývalý program 6) a 

Národní významné akce (ČOS Slet, ODM apod.) 

 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). 

 

- zapojení JUS do příprav nového koncepčního materiálu - Strategie sportu ve městě Jihlava, který 

statutární město Jihlava připravuje. JUS se prostřednictvím svého předsedy podílí na tvorbě tohoto 

materiálu. 2.11. se předseda zúčastnil jednání pracovní skupiny na tvorbě Strategického plánu rozvoje 

sportu města Jihlavy. V současné chvíli je zpracovávána analytická část, jejíž součástí je i on-line 

zjišťování míry sportovní participace občanů, oblíbenosti jednotlivých sportů či spokojenosti obyvatel 

s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity. K této problematice uveřejnila JUS na svých 

webových stránkách on-li dotazník. 

- Licenční řízení SCS – v průběhu prázdnin bylo dokončeno 1. kolo licenčního řízení. Vzhledem 

k situaci s financování z programu III. MŠMT nepřistoupila ČUS ke 2. kolu licenčního řízení a projekt 

zavádění licencí byl přerušen a přesunut na rok 2018. 

- Informace z porady regionů v Praze dne 7.11.2017 - byly podány informace především k programům 

MŠMT 2017 a 2018 a v odpoledních hodinách proběhla konference k Problematice financování sportu 

s ohledem na platné legislativní předpisy ČR a EU. Zajímavostí byla přednáška k problematice 
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ochrany osobních údajů ve vztahu k GDPR (obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů s 

účinností od 28.5.2018). Informaci doplnil J. Skočdopole s pohledem ze strany samospráv. 

- výbor byl seznámen s podrobnými informacemi, které byly součástí korespondence s TJ, SK v měsíci 

září a říjnu 2017. 

 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS v období do 14.11.2017. 

Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. 

V oblasti výnosů bylo získáno 101,83 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 91,85 % 

plánu. 

Členové Výboru JUS byli dále seznámeni s výhledem financování do konce roku 2017 a 

s plánovaným překročením čerpání rozpočtu. 

 

Usnesení č. 14/2017  

Výbor Jihlavské unie sportu vzal na vědomí výhled financování do konce roku 2017 a schválil 

zvýšené čerpání rozpočtu z dodatečně získaných finančních zdrojů. 

 

- Rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro TJ, SK 

Výbor JUS byl v předchozím bodě seznámen s celkovými hospodářskými výsledky JUS. Vzhledem k 

dlouhodobě dobrému hospodaření JUS přistoupil výbor k projednání možnosti rozdělení mimořádného 

finančního příspěvku pro TJ, SK. Byl předložen návrh na rozdělení s parametry: 

a) splnění všech administrativně-ekonomických povinností vůči ČUS i JUS 

b) stav členské základny k 31.12.2016 

Počet členů Výše mimořádného příspěvku pro TJ, SK 

0  - 50 1 500 

51 - 100 2 500 

101 - 200 3 500 

201 - 400 5 500 

401 - 1000 7 500 

1001 a více 10 000 

 

 

Usnesení č. 15/2017  

Výbor Jihlavské unie sportu schválil návrh na rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro 

TJ, SK v souhrnné výši 182 000,- Kč dle uvedených parametrů z vlastních zdrojů JUS.  

 

- Výbor JUS byl informován o společném jednání předsedů JUS a OFS Jihlava k problematice řešení 

zrušeného programu MŠMT IV. - provoz a údržba TVZ. Ze společného jednání vzešel návrh na řešení 

této situace zasláním mimořádného příspěvku TJ, SK, který by alespoň částečně řešil vzniklé 

problémy, které zavinilo MŠMT svým diskriminačním přístupem k TJ, SK, které nejsou pobočnými 

spolky, ale jsou členskými spolky sportovních svazů nebo střešních organizací. 

 

Usnesení č. 16/2017  

Výbor Jihlavské unie sportu schválil návrh na rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro 

TJ, SK jako částečnou kompenzaci programu IV. MŠTM takto:  

 

Žádost přes TJ, SK Mimořádný příspěvek 

FAČR TJ SAPELI POLNÁ, z.s.               12 000 Kč  

FAČR TJ Ježek Rantířov, spolek               14 000 Kč  

FAČR SLAVOJ POLNÁ z.s.               15 000 Kč  

FAČR SK Kamenice 1933, z.s.               12 000 Kč  

FAČR Sokol Stonařov z.s.               10 000 Kč  

FAČR TJ Dušejov 2000, z.s.               10 000 Kč  
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Žádost přes TJ, SK Mimořádný příspěvek 

FAČR Sportovní klub Kostelec, z.s.               12 000 Kč  

FAČR Tělovýchovná jednota CEJLE,z.s.               12 000 Kč  

Celkem               97 000 Kč  

 

- Na základě usnesení VH JUS bylo rozděleno a rozesláno TJ, SK 418 600,-. 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. Rozdělení této částky na sportovní akce mládeže byla rozhodnutím výboru 

JUS rozdělena následujícím usnesením: 

 

Usnesení č. 17/2017 

 

Rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež – 2. část 

KVL SLAVOJ Kostelec z.s. 2 000,00 Kč 

TJ Zhoř, z. s. 2 000,00 Kč 

Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s. 8 000,00 Kč 

SK Střížov z.s. 2 088,00 Kč 

SK Kamenice 1933, z. s. 2 000,00 Kč 

Powerlifting Jihlava z.s. 2 000,00 Kč 

TJ Podyjí Černíč z. s. 2 000,00 Kč 

Celkem 20 088,00 Kč 

 

- Návrh na rozdělení příspěvku pro TJ, SK, které nebyly v rámci projektu ČUS Sportuj s námi 2017 

podpořeny z centra ČUS a dále příspěvek pro TJ Kozlov, která neobdržela příspěvek z programu IV. 

MŠMT. Celková částka k rozdělení činí 27 tis. Kč a bude uhrazena z vlastních zdrojů JUS. 

 

Usnesení č. 18/2017 

 

Příspěvky na akce nezahrnuté do Projektu ČUS SsN 2017 a příspěvek na údržbu 

TJ Neslyšící, z. s 2 000,00 Kč 

SK OK Jihlava 3 000,00 Kč 

TK ČLTK Jihlava, z. s. 3 000,00 Kč 

SK Vodomílek, z. s. 4 000,00 Kč 

Pteam sport, z.s. 3 000,00 Kč 

TJ Kozlov, spolek 10 000,00 Kč 

Horolezecký klub Jihlava, z.s. 2 000,00 Kč 

Celkem 27 000,00 Kč 

 

- Ekonomické vyúčtování akce "Den sportu seniorů" 

Členové výboru JUS byli seznámení s ekonomickými výsledky akce "Den sportu pro seniory", která 

se uskutečnila 27.9.2017. Na akci se podařilo získat dotaci z ČUS ve výši 20 tis. Kč z projektu MŠMT 

program X. Celkové náklady činily 20 610,- Kč. Ztráta bude uhrazena z vlastních prostředků JUS stř. 

1 - Aparát. Vyhodnocení akce lze shlédnout na webových stránkách JUS zde... 

 

Usnesení č. 19/2017  

Výbor Jihlavské unie sportu vzal na vědomí vyúčtování akce "Den sportu pro seniory", včetně 

návrhu uhradit ztrátu z akce z vlastních prostředků JUS.  

 

http://www.sportjihlava.cz/den-sportu-pro-seniory-2017?zpet=
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- Členové výboru byli dále seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2017. 

V této souvislosti bylo přijato následující usnesení: 

 

Usnesení č. 20/2017 

Výbor JUS vydává příkaz k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2017. 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 2018. V současnosti 

není, vzhledem k nejasnosti především v oblasti příjmů, možné připravit návrh rozpočtu pro rok 2018. 

Do rozpočtu zasáhnou připravované licence SCS, které ČUS v letošním roce odložila a je předpoklad, 

že budou odstartovány  od roku 2018. Stejně tak nemáme informace o tom, zda v rámci nového 

Strategického plánu podpory sportu ve městě Jihlava dosáhne JUS na finanční podporu od města. 

První čtvrtletí roku 2018 by mělo být finančně kryto úsporami předchozích let. Pro financování roku 

2018 přijal VV JUS následující usnesení: 

 

Usnesení č. 21/2017 

Výbor JUS vzal na vědomí informace o přípravě rozpočtu JUS na rok 2018. 

 

Usnesení č. 22/2017 

Výbor JUS schválil rozpočtové provizorium pro rok 2018. Do schválení rozpočtu VH bude 

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

rozpočtu roku 2017. 

 

- Dotace na mládež z Kraje Vysočina 2018 

Předseda JUS projednal s vedoucím odboru sportu Kraje Vysočina výhled financování TJ, SK z 

prostředků Kraje Vysočina. Na rok 2018 je příslib stejného objemu i rozsahu grantových sportovních 

programů i prostředků pro Všesportovní kolegium Kraje Vysočina, z kterého obdrží sdružené TJ, SK 

příspěvek na celoroční sportování mládeže. V rámci diskuse bylo doporučeno iniciovat na jednání 

VŠK předložení žádosti o navýšení finančních prostředků pro VŠK na celoroční sportování mládeže z 

prostředků Kraje Vysočina. 

 

4. Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2017" 

Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem a harmonogramem příprav pro vyhlášení anket o 

Nejlepšího sportovce Jihlavska 2017. Termín vyhlášení ankety zatím nebyl určen. Schůzka k tomuto 

tématu bude s dalšími spolupořadateli dne 27.11.2017. Vzhledem k loňskému neúspěšnému pokusu 

rozšířit anketu, přistoupí JUS opět k osvědčenému scénáři předchozích let. 

 

5. Diskuse, závěr a usnesení 
 

- Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů 

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.  

 

V této souvislosti bude ČUS připravovat pro TJ, SK obecný návod vysvětlující nové podmínky 

ochrany osobních údajů v souvislosti s přijetím nových Obecných nařízení na ochranu osobních údajů 

(GDPR), které vstoupí v platnost 25.5.2018. 
 

- Členské příspěvky na činnost SCS 2017 

Na základě Směrnice 3/2013 o stanovení členských příspěvků na činnost SCS, která upravuje účel, 

výši, splatnost a vybírání členských příspěvků stanovil VV ČUS na svém říjnovém zasedání výběr 

členského příspěvku ve výši 1,- Kč za každou osobu, která je členem sdruženého SK, TJ. Pro JUS se 

jedná o povinnost odvést centrále ČUS 9 327,- Kč. 
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Usnesení č. 23/2017  

Výbor Jihlavské unie sportu rozhodl o odvodu členského příspěvku vůči ČUS ve výši 9 327,- Kč 

v požadovaném termínu.  
 

- Členové výboru byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2018 a přijala následující usnesení: 

 

Usnesení č. 24/2017 

Výbor JUS schválil plán činnosti na rok 2018. Pro rok 2018 jsou plánována jednání dle aktuální 

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

roku 2018. Dále JUS bude pokračovat v organizaci amatérských soutěží, organizaci ankety 

Nejlepší sportovec a Dne sportu pro seniory. 

 

- 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. 

 

- Předseda JUS informoval výbor JUS o pořadatelství "Semináře odborných pracovníků ČUS" krajů 

Jihomoravského, Zlínského a Vysočiny, který se uskuteční v hotelu Rytířsko dne 20.12.2017. Akce se 

zúčastní i zástupci centrály ČUS PaedDr. Malý a Mgr. Maurer. 

 

 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 15. 11. 2017  Ing. Holub Vítězslav 

 

 


