
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 

jak již jsme psali v listopadové informaci z rozhodnutí MŠMT neobdrží v tomto roce TJ, SK z tohoto 

programu žádné finanční prostředky. Jako reakci na tuto situaci, vyčlenila ČUS částku 7 mil. Kč 

z vlastních zdrojů na částečné pokrytí nákladů na údržbu a provoz TJ, SK, které původně žádaly 

prostřednictvím ČUS. TJ Kozlov tak obdrží 5 tis. Kč prostřednictvím ČUS a 10 tis. Kč prostřednictvím 

JUS. SK Jihlava z tohoto důvodu podal na město Jihlavu žádost ve výši 210 tis. Kč, kterou Sportovní 

komise doporučila a dále z prostředků ČUS obdrží SK Jihlava částku 54,4 tis. Kč. 

TJ, SK, které žádaly prostřednictvím FAČR budou po dohodě předsedů JUS a OFS Jihlava poskytnuty 

příspěvky, o kterých jsme Vás informovali v minulé listopadu. 

 Program VIII. MŠMT - organizace sportu v SK, TJ  

MŠMT na webových stránkách uvedlo, že: "Vyúčtování a vypořádání se SR za rok 2017 je nutné před 

odesláním v listinné podobě nahrát do systému is-sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým 

žádostem zpřístupněn od 8.12.2017 spolu s   manuálem pro vyúčtování." 

 Případné dotazy k tomuto vyúčtování Vám poskytne ekonomka JUS paní Němcová na tel.: 

567301938. 

2) Finance 2018 

 Program MŠMT "MŮJ KLUB" 
MŠMT vypsalo pro rok 2018 program "MŮJ KLUB", který spojuje dosavadní programy VIII. - organizace 
sportu v SK, TJ a program IV. - údržba a provoz sportovních zařízení. Takto vypsaný program není výhodný 
pro SK, TJ, které vlastní či má v nájmu ve velké míře sportovní majetek. Bohužel však MŠMT nevzalo 
připomínky sportovního prostředí vůbec v potaz.  
Odkaz na vyhlášený program najdete zde: MŮJ KLUB 
Formulář k podání žádosti bude v systému MŠMT is-sport dostupný v průběhu příštího týdne, tj. od 11.-15. 
prosince 2017. 
 V návaznosti na vyhlášení tohoto programu pořádá Jihlavská unie sportu 12. prosince seminář. Pozvánku na 
tento seminář máte v příloze této informace. 
 

 ČUS Sportuj s námi 2018 
Do projektu se prostřednictvím elektronického formuláře přihlásily tyto TJ, SK sdružené v Jihlavské unii 
sportu. ČUS vybere akce, které budou podpořeny centrálně z tohoto projektu. Zbylé akce bychom rádi 
podpořili z vlastních zdrojů JUS. 
 

Sportovní akce Datum Pořadatel 

AXIS NOČNÍ DESÍTKA  24. 3. 2018 Pteam sport, z.s. 

Velikonoční turnaj ve stolním tenise o "Přeborníka města TELČE" 7. 4. 2018 SK Telč, z.s. 

Baseballový den s Ježky Jihlava 3. 5. 2018 Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. 

Kamenická 15 25. 5. 2018 SK Kamenice 1933, z.s. 

Den sportu pro seniory 13. 6. 2018 Jihlavská unie sportu, z.s. 

Sportovní den SKáčka. 22. 6. 2018 Sportocní klub Jihlava, z.s. 

SAPELI CUP - MANKOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 21. 7. 2018 TJ SAPELI POLNÁ, z.s. 

Pouťové veselí - hurá na hřiště 28. 7. 2018 TJ Velký Beranov 1975, z. s. 

Fotbalový turnaj „O pohár Františka Němce“ 4. 8. 2018 SK Telč, z.s. 

Zdravé děti 2018 26. 8. 2018 Florbalová škola Jihlava, z.s. 

Jihlavský ježek - plavecké závody handicapovaných 6. 10. 2018 SK VODOMÍLEK, z.s. 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok
https://is-sport.msmt.cz/


Sportovní akce Datum Pořadatel 

Běh Heulosem - Memoriál Jiřího Šmrhy 19. 10. 2018 Běžec Vysočiny z.s. 

Vánoční turnaj ve stolním tenise o "Přeborníka města TELČE"  30. 11. 2018 SK Telč, z.s. 

Vánoční turnaj v halové kopané "O Přeborníka města TELČE 26. 12. 2018 SK Telč, z.s. 

 

3) Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů - podklad pro dotace 2018 

Jak už jsme uvedli v listopadové informaci aktualizace k 31.12.2017 je podmínkou pro přidělení dotací pro rok 2018. 
Aktualizaci prosím věnujte velkou pozornost. Dovolím si uvést základní souvislosti: 

 členská základna - data členské základny může pro svoji kontrolní činnost využít i MŠMT při kontrole počtu 
dětí dle jednotlivých věkových kategorií ve vztahu k dotacím z programu VIII. v roce 2017 a případně i pro 
vyhlášený program MŮJ KLUB. Údaje o členské základně využívá také Kraj Vysočina pro přidělování dotací na 
celoroční sportování mládeže. 

 pasportizace - stejný princip jako u členské základny, navíc podklady mohou pomoci u samospráv pro 
případnou další podporu údržby sportovních zařízení z rozpočtů měst a obcí. Velmi vhodné je doplnit 
informační systém o fotografie sportovišť, co program umožňuje. 

 výkazy TJ, SK - ačkoli ekonomické výkazy musí TJ,SK zveřejňovat ve spolkovém rejstříku, mnoho TJ,SK tuto 
povinnost danou státem neplní. Proto IS ČUS je velmi důležitý v rámci kontroly k prokázání např. výběru 
členských příspěvků a jejich evidenci v účetních výkazech a jejich návaznost na jednotlivé žádosti o 
případnou finanční podporu jak z programů MŠMT, tak pro podporu ze samospráv. 

 

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 

 

4) 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 byly zaslány 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. 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 

6.12.2017 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

 

 

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

