
Vážení sportovní přátelé, 
  
v úvodu mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, sportovních i osobních úspěchů a vše dobré v 
novém roce. 
 
Tak jako každý rok připravujeme i letos společně s našimi partnery ocenění sportovců, kteří dosáhli v 
loňském roce vynikajících sportovních úspěchů. Při té příležitosti si Vás dovolujeme oslovit a požádat 
Vás o spolupráci při nominacích do anket Nejlepší sportovec 2017. I v letošním roce se opět sešly 
termíny pro nominace jak krajského tak okresního sportovce ve stejný čas. Takže si prosím vyberte, 
do jaké ankety chcete sportovce nominovat, nebo můžete sportovce nominovat do obou anket. V 
anketách jde o nominaci prostřednictvím elektronického formuláře. Jeho vyplnění je velice rychlé a 
snadné. Teď už k jednotlivým anketám: 
  

1. Anketa Kraje Vysočina 2017 
 
(elektronický nominační formulář najdete na webových stránkách Jihlavské unie sportu 
www.sportjihlava.cz. Odkaz na formulář najdete na prvním baneru - viz obrázek: 
 

 
 

  
Navrhovaný sportovec musí splňovat tato kritéria: 
1) sportovec musí být členem TJ, SK z Kraje Vysočina (vyjma ankety Sportovní výkon roku),  
2) sportovec dosáhl v roce 2017 sportovních úspěchů minimálně na celorepublikové úrovni (např. 
mistrovství ČR, mistrovství Evropy, světa, světový pohár apod.).  
 
Můžete nominovat sportovce či kolektiv do odborné části ankety v následujících kategoriích: 
1) Junior (chlapci, dívky) - zařazení do této kategorie podléhá věkovému vymezení v rámci 
jednotlivých sportovních odvětví 
2) Zdravotně postižený sportovec 
3) Trenér 

www.sportjihlava.cz


4) Dospělí (muži, ženy) - zařazení do této kategorie podléhá věkovému vymezení v rámci jednotlivých 
sportovních odvětví 
5) Kolektiv - pouze týmy (celky) kolektivních sportů všech věkových kategorií 
6) Sportovní výkon roku - sportovec, který dosáhl významného sportovního výkonu na republikové či 
mezinárodní úrovni, pochází z Kraje Vysočina a v tomto kraji trénoval a závodil minimálně v 
mládežnických kategoriích 
7) Cena za přínos pro sport - kategorie reflektuje přínos v oblasti sportu, je určena sportovcům, 
trenérům, rozhodčím, funkcionářům a dalším sportovním činitelům, kteří významně přispěli k rozvoji, 
masovosti, kvalitě či obecně fungování a propagaci sportu v Kraji Vysočina. 

  
Elektronický formulář pro nominaci do sportovce Kraje Vysočina najdete zde: Nominace sportovce 
on-line  
  
Jestliže znáte některého ze sportovců, který by neměl v nominaci této odborné ankety 
chybět, nominujte jej buď sami, nebo zajistěte, aby jej nominoval klub, či sportovní svaz jehož je 
členem. Termín byl stanoven do 31.1.2018. 
  

2. Anketa Nejlepší sportovec Jihlavska 2017 
 
Nominace můžete provádět opět v elektronickém formuláři, který najdete na www.sportjihlava.cz . 
Odkaz na formulář najdete ve druhém baneru - viz obrázek: 
 

 
 
nebo přímo zde:  Nominace sportovce Jihlavska on-line 

  
Nominovaný sportovec do této ankety musí splňovat tato kritéria: 

a.       věk minimálně 15 let 
b.      sportovní výkony, jimiž se řadí do výkonnostní špičky v ČR za rok 2017 
c.       ve sportovních soutěžích musí startovat za TJ, SK z okresu Jihlava. 

  

https://goo.gl/forms/KimkcT8TTLeysBQ82
https://goo.gl/forms/KimkcT8TTLeysBQ82
http://www.sportjihlava.cz/
https://goo.gl/forms/tN8JBRatCom3YARI2


V případě, že byste chtěli nominovat sportovce, který nedosáhl hranice 15 let, přihlaste jej do ankety 
Domu dětí a mládeže - kontakt: 730 855 755 pan Prokop. 
 

3. MŠMT upozorňuje příjemce dotací 2017 

MŠMT informuje TJ, SK o povinnosti provést finanční vypořádání a vyúčtování dotace poskytnuté na 
rok 2017. 

Příjemce je povinen finančně vypořádat poskytnutou dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., 
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), a to na příslušném formuláři vyhlášky – vzor 
formuláře zasíláme v příloze. 

Dále je příjemce povinen vyúčtovat poskytnutou dotaci v souladu s informacemi uvedenými 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny odboru 50, které naleznete na: 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-za-rok-2017 

Provedení vyúčtování dotace nenahrazuje pro dotace poskytnuté v roce 2017 povinnost provést 
finanční vypořádání – viz předchozí odstavec. 

Finanční vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace/dotací zašlete nejlépe v termínu do 31.1.2018, 
nejpozději však v termínu stanoveném vyhláškou do 15.2.2018 na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor sportu - 50 

Karmelitská 529/5 

118   12   Praha 1 

Obálku výrazně označte heslem Finanční vypořádání. 

nebo datovou schránkou ID: vidaawt. 

V případě podání datovou schránkou je třeba, aby předaný originál byl opatřen podpisem 
statutárního zástupce a byl zaslán v needitovatelném formátu. 

Zároveň je třeba nahrát vyúčtování a finanční vypořádání do systému is-sport. Ten bude pro 
nahrávání k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 8.12.2017 spolu s manuálem pro vyúčtování. 

V termínu do 15.2.2018 je rovněž nutné odvést nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace 
na účet cizích prostředků MŠMT (depozitní účet) číslo 6015-821001/0710. Avízo k vratce zašlete, 
prosím, na adresu aviza@msmt.cz a v listinné podobě jej přiložte k finančnímu vypořádání 
a vyúčtování dotace. 

Vratky dotací zaslané po 15.2.2018 již není možné akceptovat a budou vráceny zpět příjemci a pozdní 
vrácení bude řešeno s místně příslušným finančním úřadem. Rovněž tak nepředání finančního 
vypořádání či jeho předání po 15.2.2018 bude hodnoceno jako podezření na porušení rozpočtové 
kázně a následně řešeno prostřednictvím finančního úřadu. 

http://www.sportjihlava.cz/msmt-upozornuje-prijemce-dotaci-2017?zpet=
http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-za-rok-2017
mailto:aviza@msmt.cz


V případě dotazů k vyúčtování dotace kontaktujte: 

Mgr. Hanu Kolínskou, telefon 234 812 713, email hana.kolinska@msmt.cz 

Mgr. Lucii Staniczkovou, telefon 234 812 719, email lucie.staniczkova@msmt.cz 

V případě dotazů k finančnímu vypořádání kontaktuje: 

Ing. Soňu Fořtovou, telefon 234 811 732, email FV-SPORT@msmt.cz 

Příloha 1 – formulář finančního vypořádání, příloha 2 – instrukce pro vyplnění formuláře finančního vypořádání 

najdete na stránkách www.sportjihlava.cz na konci článku s názvem: MŠMT upozorňuje příjemce dotací 
2017 

 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 

3.1.2018 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 
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