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

1) Finance 2018


Programy MŠMT 2018
Ačkoli závěr loňského roku byl hektický, tak jsme se snažili pomoci všem TJ,SK s podáním
žádosti k programu MŠMT MŮJ KLUB. Uskutečnili jsme seminář a dále jsme rozeslali
podrobný manuál s návodem jak krok po kroku žádost vyplnit. Teď už závisí na vyhodnocení
žádostí na MŠMT. Věříme, že podané žádosti budou úspěšné a naše sdružené TJ,SK obdrží
z tohoto zdroje finanční prostředky. Problém ovšem zůstává pro TJ, SK, které mají
sportoviště, neboť program MŮJ KLUB vlastnictví sportoviště nezohledňuje. ČUS stále usiluje
o to, aby MŠMT vypsalo dotační program na opravu a údržbu sportovních zařízení TJ, SK. Pro
lepší argumentaci u MŠMT oslovila ČUS všechny sdružené subjekty k vyplnění jednoduchých
dotazníků, z nichž získaná data pomohou při vyjednávání.
Prosíme ty TJ, SK, které ještě dotazníky nevyplnily, aby tak učinily a pomohly tak získat
relevantní data pro vyjednávání – termín je do pátku 16.2.2018.
Odkaz na Dotazník k programům MŠMT: https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1
Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS: https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2



Grantové programy Kraje Vysočina 2018
Kraj Vysočina vyhlásil následující sportovní grantové programy:

ID
podpory

Název dotace

Jednorázové akce 2018
FV02431 Sportujeme 2018
FV02451 Sportoviště 2018
Celoroční sportovní a volnočasové aktivity
PR02404
pro handicapované 2018

Datum
zahájení sběru
žádostí

Datum
uzávěrky

1 200 000,- Kč

12.3.2018

23.3.2018

2 500 000,- Kč

12.3.2018

23.3.2018

3 000 000,- Kč

12.3.2018

23.3.2018

500 000,- Kč

1.2.2018

31.3.2018

Pravidla na pořádání mistrovství 2018

600 000,- Kč

15.1.2018

31.10.2018

Pravidla na účast na mistrovství 2018

600 000,- Kč

15.1.2018

31.10.2018

FV02432

PR01971
-01
PR01972
-01

Finanční
alokace

Datum zahájení sběru žádostí i datum uzávěrky najdete v tabulce. Ještě Vám
přidáváme odkaz, kde najdete Pravidla Rady Kraje k jednotlivým programům a
formuláře žádostí. Orientujte se vždy podle čísla ID podpory, abyste si vyhledali
správný grantový program viz: SPORTOVNÍ GRANTOVÉ PROGRAMY


Příspěvek na sportovní akce realizované v roce 2018
Předpokládáme, že ze zdrojů JUS podpoříme akce, které nebyly centrálou ČUS vybrány v
rámci projektu ČUS - Sportuj s námi 2018. Proto Vás žádáme o informace o pořádání
sportovních akcí pro mládež v průběhu roku 2018, na mailovou adresu JUS:

jus@sportjihlava.cz zašlete prosím informaci o pořádání akcí (datum, název akce, sportovní
odvětví, stručný popis akce, předpokládaný počet dětí a kontakt na pořadatele).

2) Účetní výkazy TJ, SK za rok 2017
Do 31.3.2018 je třeba vložit do Informačního systému ČUS účetní výkazy TJ, SK (u
podvojného účetnictví je to rozvaha a výsledovka popř. u jednoduchého účetnictví výkaz
majetku a výkaz zisků a ztrát). V IS ČUS si TJ, SK vybere zadání buď pro jednoduché účetnictví
nebo podvojné, provede zápis údajů a potvrdí tlačítkem
odeslat výkaz tlačítkem ODESLAT v záložce výkazy - viz obrázek.

. Po uložení je ještě třeba

V případě, že nebudete něčemu rozumět, obraťte se na sekretariát JUS na paní Němcovou mailem:
jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 301 938, která Vám vše podrobně vysvětlí a samozřejmě
pomůže.

3) Zveřejňování účetní závěrky
Připomínáme TJ, SK povinnost zveřejnění účetní závěrky (§ 21a odstavec 4 Zákona o účetnictví).
Z přechodných ustanovení vyplývají následující termíny:




v účetním období roku 2016 postupovala účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou
kategorii účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně
předcházejícího účetního období. U spolků se bude jednat zejména o kategorii mikro a malých
účetních jednotek. Zveřejňování se děje uložením do Sbírky listin s tím, že lhůta pro zveřejnění je
12 měsíců po rozvahovém dni (tj. pro rok 2016 platí termín do 31.12.2017).
Zveřejnění účetní závěrky účetního období roku 2017 je v termínu do 31.12.2018.

Je třeba podotknout, že většina TJ, SK z okresu Jihlava zasílá potřebné dokumenty na rejstříkový soud
do Brna viz adresa:
Krajský soud v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno, e- mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz

4) Anketa Nejlepší sportovec Jihlavska 2017
JUS je opět spoluorganizátorem ankety o Nejlepšího sportovce Jihlavska za rok 2017. Slavnostní
galavečer proběhne ve čtvrtek 22. března 2018 od 18,00 hod. v DKO Jihlava. Máte-li zájem se tohoto
slavnostního vyhlášení zúčastnit, obraťte se na sekretariát JUS a zamluvte si vstupenky.

5) Ocenění dobrovolných funkcionářů TJ, SK
ČUS Praha uděluje na návrh Jihlavské unie sportu medaile „Za práci ve prospěch tělovýchovy a
sportu“. Tato medaile by měla být oceněním za celoživotní významnou práci pro tělovýchovu. Dále
uděluje Čestný odznak a Čestná uznání u příležitosti životních jubileí, významných celostátních či
mezinárodních akcí a oslav významných výročí trvání spolků (podrobnosti najdete zde…).
Výbor JUS bude udělovat v roce 2018 na návrh sdružených TJ a SK čestné plakety za práci ve
prospěch tělovýchovy a sportu na úrovni našeho regionu popřípadě u příležitosti významných
životních jubileí či oslav významných výročí trvání spolků. Dovolujeme si Vás tímto oslovit, zda byste
nechtěli některou z výše popsaných forem ocenit své aktivní či bývalé funkcionáře. V kladném
případě nás písemně kontaktujte na mail: jus@sportjihlava.cz.

6) Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)
V rámci ČUS je v současné době odbornou firmou prováděn datový audit a srovnávací analýza
činnosti ČUS z hlediska povinností vyplývajících z GDPR. Jde o časově i finančně náročnou službu.
Jedná se o poměrně složitý proces, neboť ani odborné firmy, které se problematikou GDPR
profesionálně zabývají, nemají k dispozici žádné závazné výklady nařízení EU či bližší metodiku pro
specifickou oblast sportu. Situaci komplikuje i skutečnost, že nebyl přijat ani příslušný právní předpis
v rámci České republiky, který by řešil otázky, které GDPR ponechává národním předpisům.
Zpracování potřebné dokumentace se z tohoto důvodu časově protahuje.
Ze strany ČUS pak budou uvedené výsledky analýzy, včetně příslušných doporučení a vzorových
metodik, dány k dispozici sdruženým subjektům (svazům, okresům, klubům). Ty pak budou moci
posoudit, zda vykonávají typově shodnou činnost jako ČUS a jak se na ně v tomto směru vztahuje
GDPR a budou moci využít i doporučení, jaká opatření mají přijmout. Typicky jde o povinnost získat
souhlasy členů se zpracováním osobních údajů pro činnost spolku na úrovni SK/TJ. Lze předpokládat,
že bude nejen třeba nově naformulovat text souhlasu do přihlášek pro nové členy, ale i stávající
členové budou muset svůj souhlas zopakovat.
V této chvíli můžeme konstatovat, že jakmile budeme mít k dispozici příslušná doporučení a vzorové
metodiky, budeme Vás obratem informovat.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

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

