
Vážení sportovní přátelé,  
 

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

1)      na stránky www.sportjihlava.cz jsme v zabezpečené sekci uveřejnili další část dotazů a odpovědí 
k problematice GDPR 

2)      MŠMT zveřejnilo 1.8. 2018 na svých webových stránkách rozdělení 5. části dotací z programu 
Můj klub 2018 viz http://www.msmt.cz/file/48002/ 

Z našich sdružených TJ,SK uspěly tyto: Florbalová škola Jihlava, z.s. 696 500,- Kč a  Sportovní klub OK 
Jihlava, z.s. 93 000,- Kč. Poslední část rozdělení by měla zřejmě následovat cca za 3 týdny. 

Dle informací MŠMT naleznete níže způsob výpočtu dotace: 

Kritériem pro věcné hodnocení žádostí je aktivita dětí a mládeže, která dělí členy na tři hlavní 
kategorie. Na základě kategorizace členské základny dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let je žadateli 
následně vypočten bodový zisk, a to násobkem jednoho bodu za každého člena a koeficientu dané 
kategorie či podkategorie. 

Hodnota bodu byla stanovena na 500 Kč. 
 Kategorie a koeficienty: 
1)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 1x týdně (koeficient 1) 
2)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 2x týdně 
a)      věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 2) 
b)      věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 3) 
c)      věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 2) 
3)      Děti a mládež od 6 do 23 let cvičící min. 2x týdně, kteří se zároveň účastní 6 oficiálních soutěží, 
které pořádá sportovní svaz, za rok 
a)      věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 4) 
b)      věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 6) 
c)      věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 4) 
  
Násobkem hodnoty 1 bodu a příslušného koeficientu je vypočtena výše finančních prostředků na 1 
dítě/mládež v příslušných kategoriích. 
1)      Dítě/mládež 6 - 23 let cvičící min. 1x týdně             - 500 Kč 
2)      Dítě/mládež 6 - 23 let cvičící min. 2x týdně 
a)      6 – 10 let                                                             - 1 000 Kč 
b)      11 – 16 let                                                           - 1 500 Kč 
c)      17 – 23 let                                                           - 1 000 Kč 
3)      Dítě/mládež 6 - 23 let cvičící min. 2x týdně + účast na 6 soutěží 
a)      6 – 10 let                                                             - 2 000 Kč 
b)      11 – 16 let                                                           - 3 000 Kč 
c)      17 – 23 let                                                           - 2 000 Kč 

S pozdravem 

2.8.2018 

Ing. Holub Vítězslav  

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

http://www.sportjihlava.cz/
http://www.msmt.cz/file/48002/

