Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních záležitostech, které přináší sportovní prostředí .
V únorové informaci jsme uváděli, že ČUS stále usiluje o to, aby MŠMT vypsalo dotační program na
opravu a údržbu sportovních zařízení TJ, SK a vyzvali jsme Vás ke spolupráci pomocí vyplnění
dotazníků, jejichž informace by nám pomohly při vyjednávání. Na dotazníky odpovědělo více jak 2 tis.
TJ, SK, což je fantastický výsledek. ČUS zaslalo TJ, SK poděkování viz dopis "PODĚKOVÁNÍ" (dopis
najdete také na www.sportjihlava.cz).
Ty TJ,SK, které se ještě nezapojili, mají možnost tak učinit, neboť dotazníky byly znovu otevřeny:
Odkaz na Dotazník k programům MŠMT: https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1
Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS: https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2

1) Finance 2018


Výzva města Jihlava na Dotační program „Dlouhodobá činnost organizace – členská
základna do 19 a nad 19 let“
Výzva se týká pouze subjektů se sídlem v Jihlavě !
Výzva je k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy na projekt
v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času realizovaného v období od 1. 1. – 31. 12. 2018.
1/ Celkový objem finančních prostředků určených pro tento program je pro oblast sportu a
tělovýchovy 4.150.000 Kč a pro oblast volnočasových aktivit 50.000 Kč.
2/ Zaměření projektu:
Cílem poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Jihlavy (dále dotace) je
podpora soustavné a dlouhodobé sportovní a volnočasové činnosti v roce 2018.
3/ Příjemci dotace:
právnická osoba se sídlem v Jihlavě, působící v oblasti sportu, tělesné výchovy a volného času
na základě oprávnění souvisejícího s danou činností dle platných zákonů, vztahujícího se
k vypsané výzvě, s členskou základnou, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem
je statutární město Jihlava.



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).
Taková povinnost se doposud vztahovala pouze na obchodní společnosti.
Z přechodných ustanovení vyplývají následující termíny:






účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období roku
2014 jejich uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016 - na tuto skutečnost jsme
upozorňovali v březnu roku 2016, ale některé TJ, SK to ještě na soud nedodaly.
účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období roku
2015 jejich uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017
v účetním období roku 2016 postupuje 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).

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

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

