
Vážení sportovní přátelé, 

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

1) Finance 2018 

 Program MŠMT "MŮJ KLUB" 

MŠMT začalo zveřejňovat úspěšné žadatele programu MŮJ KLUB 2018. V 1. kole, které bylo 

vyhlášeno dne 4.4.2018 uspěly tyto TJ, SK: 

TJ - SK  Výše dotace  
Powerlifting Jihlava z. s.                                    30 500 Kč  

TJ SAPELI POLNÁ, z.s.                                  125 000 Kč  

1. kolo - vyhlášení 4.4.2018                                  155 500 Kč  

 

 

 Výzva města Jihlava na dotační program "JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ A 

VOLNOČASOVÉ AKCE VE MĚSTĚ JIHLAVA pro období 1. 1. – 31. 12. 2018" 

Výzva se týká pouze subjektů se sídlem v Jihlavě ! 

Výzva je k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy na podporu 

jednorázových časově omezených projektů zpestřujících sportovní a volnočasové akce a aktivity, 

významných pro město Jihlavu, regionálního a nadregionálního významu, s mezinárodní účastí, vznik 

nových sportovních a volnočasových akcí a aktivit přístupných co nejširšímu počtu obyvatel, podpora 

rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v období od 1. 1. – 31. 12. 2018. 

Výzvu najdete v odkaze: "Jednorázové akce 2018" 

Termín pro podávání žádostí je od 2.5.2018 do 16.5.2018 do 17 hodin. 

 V informaci z března 2018 jsme Vás informovali o možnosti podávat žádosti k výzvě 

města Jihlava na Dotační program „Dlouhodobá činnost organizace – členská 

základna do 19 a nad 19 let“ 

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. 

Výzvu najdete v odkaze: "Dlouhodobá činnost 2018" 

Pro připomenutí termín pro podávání žádostí je od 3.4.2018 do 18.4.2018 do 17 hodin. 

 Projekt ČUS - Sportuj s námi 2018 

V rámci tohoto projektu vybrala centrála České unie sportu tyto TJ, SK, které budou centrálně 

podpořeny a 17.4.2017 by měl VV ČUS schválit i navrhované částky dotace pro tyto akce: 

 

https://jihlava.cz/jednorazove-sportovni-a-nbsp-volnocasove-akce-ve-nbsp-meste-jihlava-pro-nbsp-obdobi-1-1-31-12-2018/d-524721/p1=118031
https://jihlava.cz/dlouhodoba-cinnost-organizace-clenska-zakladna-do-nbsp-19-a-nbsp-nad-19-let/d-524305/p1=118031


Název akce 
Datum 
konání 

Předpokládaná 
dotace 

AXiS Noční 10 24.3.2018                 10 000 Kč  

Velikonoční turnaj ve stolním tenise o "Přeborníka města TELČE" 7.4.2018                   8 000 Kč  

Baseballový den s Ježky Jihlava 3.5.2018                 10 000 Kč  

Kamenická 15 - SK Kamenice 1933, z. s. 25.5.2018                   8 000 Kč  

Den sportu pro seniory 13.6.2018                 10 000 Kč  

SAPELI CUP - MANKOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 21.7.2018                 10 000 Kč  

Hurá na hřiště - TJ Velký Beranov 1975, z. s. 28.7.2018                   7 000 Kč  

Zdravé děti 2018 - Florbalová škola Jihlava, z. s. 26.8.2018                   8 000 Kč  

Jihlavský ježek - plavecké závody handicapovaných - SK Vodomílek, z. s. 6.10.2018                   5 000 Kč  

Běh Heulosem - Memoriál Jiřího Šmrhy - Běžec Vysočiny, z. s. 19.10.2018                   7 000 Kč  

 

 Podpora ostatních sportovních akcí 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 

Žádáme ty TJ, SK, které dosud nevložily výkazy do Informačního systému ČUS, aby tak 

obratem učinily, neboť v případě neuvedení těchto výkazů v IS ČUS nebudou moci obdržet 

žádný z příspěvků, které poskytujeme. 

V IS ČUS si TJ, SK vybere zadání buď pro jednoduché účetnictví nebo podvojné, provede zápis 

údajů a potvrdí tlačítkem . Po uložení je ještě třeba odeslat výkaz tlačítkem 

ODESLAT v záložce výkazy - viz obrázek. 

  

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) Informace ke GDPR 

jak bylo opakovaně avizováno, ČUS ve spolupráci s odborným dodavatelem 
připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, 
které začínají platit 25.5.2018. 
  

Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění 
souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků. Pro alespoň částečné 
zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto dvě oblasti spojeny 
do jednoho dokumentu. Pro tyto účely byl vypracován Vzorový formulář informovanosti a 
souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v příloze a dále na webových 
stránkách Jihlavské unie sportu v zabezpečené sekci. 
  

Je třeba, aby kluby a jednoty nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich 
osobních údajů v rámci spolku,  a nově zajistily jejich souhlas se zpracováním osobních 
údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy 
nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy 
je zapotřebí v klubu, tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat. 
  

Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první harmonizační krok činnosti sportovních spolků 
s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další 
opatření v rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).  
I pro realizaci těchto dalších opatření budou moci SK a TJ využít závěrů a doporučení 
odborné firmy, která řeší ochranu osobních údajů pro ČUS, a vzorové postupy pro svazy a 
SK/TJ.  Další kroky budeme oznamovat ihned poté, kdy bude mít ČUS tyto závěry a 
doporučení k dispozici. Proces je zdržen absencí potřebného národního zákona k ochraně 
osobních dat, který měl nařízení EU doprovázet a doplnit některé výklady. 
 
Více informací najdete na našich webových stránkách, v zabezpečené sekci, kam budeme 
průběžně vkládat další dokumenty, týkající se této problematiky. 
 

 



4) Valná hromada JUS 

Výbor Jihlavské unie sportu na svém zasedání dne 7.2.2018 v souladu se Stanovami JUS 
rozhodl o svolání 30.  Valné hromady v termínu 16. května 2018. Pozvánka na jednání VH 
bude členským subjektům zaslána samostatně včetně delegačního lístku. 
 

 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

V Jihlavě dne 13.4.2018 

 


