
Vážení sportovní přátelé, 

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

prostředí . 

1.      Problematika GDPR 

Opět jsme doplnili Zabezpečenou sekci našeho webu www.sportjihlava.cz o informace ke 

GDPR, tak jak jsme o této problematice hovořili na Valné hromadě JUS. Doplnění se týká 

těchto dokumentů: 

 modelová srovnávací analýzu pro jednooddílový (jednooborový) klub 

 modelová srovnávací analýzu pro víceoddílový klub 

 cíle dokumentu modelové srovnávací analýzy – jak dokument využít 

 doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy 

 odpovědi na časté dotazy k GDPR – druhá vlna 

 
Součástí jsou i návody, které TJ, SK mohou postupně využívat. Pro vstup do této sekce Vám 
byl login i heslo oznámeno. 
 

Web je postupně doplňován tak, jak docházejí k této problematice podklady z ústředí, tzn. 
pro lepší orientaci je členěn chronologicky (viz obrázek) 

 

 

http://www.sportjihlava.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju


2.  Dotace Kraje Vysočina na mládež 

Předpokládáme, že zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19.6.2018 schválí dotace na mládež 

pro TJ, SK. Pro naše sdružené TJ, SK je určena částka ve výši 442 106,- Kč. Rozdělení této 

částky je schváleno letošní Valnou hromadou ve výši 100,- Kč na dítě do 18 let věku podle 

stavu členské základny k 31.12.2017. Dle informací zaměstnanců příslušného odboru KÚ 

Kraje Vysočina budou tyto dotace administrovány v průběhu měsíce července. Jakmile tyto 

finanční prostředky obdržíme, tak je budeme ihned na TJ, SK rozesílat včetně příslušné 

smlouvy. 

 3.      Rozdělení 3. části programu MŠMT – MŮJ KLUB 2018 

30.5.2018 uveřejnilo MŠMT na svých webových stránkách rozdělení 3. části dotací 
z programu MŮJ KLUB 2018. Z našich sdružených subjektů v tomto 3. kole rozdělení je pouze 
Slavoj Polná, z. s. s dotací 590 tis Kč. Prozatím rozdělilo MŠMT dotace pro 1783 žadatelů, což 
je cca 1/3 žádajících. 
 

 Počet žadatelů Celková dotace Zveřejněno 

1. část         642 135 493 841 Kč   3. 4. 2018 

2. část         546   91 796 924 Kč 27. 4. 2018 

3. část         595 157 356 061 Kč 30. 5. 2018 

 

4.      Granty Kraje Vysočina 2018 

Stále se můžete hlásit do grantových programů Kraje Vysočina týkající se především pořádání 
a účasti na mistrovstvích v roce 2018 - viz: aktivní programy 

 
 

ID 
podpory 

Název dotace 
Finanční 
alokace 

Datum 
zahájení sběru 

žádostí 

Datum 
uzávěrky 

PR01971
-01 Pravidla na pořádání mistrovství 2018 600 000,- Kč 15.1.2018 31.10.2018 

PR01972
-01 Pravidla na účast na mistrovství 2018 600 000,- Kč 15.1.2018 31.10.2018 

 

5. Přednáška Marian Jelínek - Vítěz ve sportu? Především člověk. 

Jihlavská unie sportu ve spolupráci s HC Dukla Jihlava organizuje Mezinárodní sportovní školu 
2018. V rámci této akce se bude konat přednáška uznávaného odborníka ve sportovní 
psychologii Mariana Jelínka, který nyní spolupracuje s tenistkou Karolínou Plíškovou. 
Přednáška je určena pro trenéry, rodiče, ale i širokou sportovní veřejnost.  Věříme, že Vás 
nabídka osloví a využijete ji. 
 

Téma přednášky: Vítěz ve sportu? Především člověk.  
Lektor: PhDr. Marian Jelínek Ph.D.  
Místo konání: VŠPJ Jihlava, přednášková místnost (naproti HZS)  
Termín: čtvrtek 26.07. 2018- od 18.30 (cca do 20,30 hod.)  

http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/aktivni


Cena za semináře:  
 350,- Kč - při úhradě do 20.7.2018 na účet HC Dukla Jihlava  

č. ú. 19-4642640227/0100 (do vzkazu pro příjemce uvést Jméno Příjmení 
přednáška MJ)  

 400,- Kč - při úhradě na místě  
 
(v ceně je zahrnuto malé občerstvení) 

 

6. Úprava provozní doby během prázdnin 

Oznamujeme úpravu provozní doby kanceláře Jihlavské unie sportu v průběhu letních 

prázdnin: 

Dovolené:  od 3. 7. - 4. 7. 2018, 5. 7. a 6. 7. jsou státní svátky 

  od 23. 7. - 27. 7. 2017 

Termín dovolené se však může změnit. Informace o aktuálních termínech dovolených získáte 

na tel. čísle 567 301 938. 

 

Provozní doba v průběhu letních prázdnin: 
 
Pondělí  8,00 – 11,00  11,45 – 15,00 
Úterý   8,00 – 11,00  11,45 – 13,00 
Středa   8,00 – 11,00  11,45 – 15,00 
Čtvrtek  8,00 – 11,00  11,45 – 13,00 
Pátek   8,00 – 11,00  11,45 – 13,00 
 
 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 
  
Ing. Holub Vítězslav        
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 


