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Zápis č. 3/2018 
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s. 

 

 

 
 

1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 

 

Předsedající v úvodu přivítal přítomné členy výboru na zasedání a všechny seznámil s programem 

jednání. Program jednání výboru JUS byl všemi přítomnými schválen v podobě, v jaké byl předložen 

předsedajícím.  

 

2. Zpráva ředitele Jihlavské unie sportu 

 Kontrola závěrů a usnesení 
 

Usnesení 6- 9/2018 byla splněna. K usnesení č. 2/2018 - případná podpora akcí, které nebyly 

vybrány do celorepublikového kalendáře ČUS Sportuj s námi 2018 bude řešena na příštím 

zasedání Výboru JUS, po vyhodnocení ekonomiky JUS. 

 

 Aktuální informace z činnosti JUS 

 

- Valná hromada JUS 16. 5. 2018 – schváleny pravidelné podklady a materiály. TJ, SK seznámeny 

s nejistotou financování struktury ČUS. 

- V rámci 1. fáze procesu zakládání pobočných spolků byl v Jihlavě založen pobočný spolek Servisní 

centrum sportu ČUS Jihlava, jejímž předsedou byl Radou ČUS schválen ing. Vítězslav Holub. Spolek 

byl zapsán do spolkového rejstříku dne 31.8.2018. 

- GDPR - sdruženým subjektům byly průběžně rozeslány informace, týkající se problematiky GDPR. 

V souladu s příspěvkem, který byl prezentován na VH JUS dne 16. 5. 2018 byly na webových 

stránkách JUS v zabezpečené sekci zpřístupněny všechny vzorové dokumenty GDPR, které TJ, SK 

mohou pro svoji činnost využít. 

- Rejstřík sportovců, který zprovoznilo MŠMT. V současné době je spuštěn rejstřík sportovních 

subjektů. Do tohoto rejstříku ústředí ČUS zanese všechny sdružené TJ, SK (včetně členské základny 

tak, jak ji mají uvedenu v IS ČUS). Tím budou TJ, SK ušetřeny vyplňování dalších rejstříků. 

- Informace z komise pro Sport rady města - Strategie sportu ve městě Jihlava – materiál byl 

dofinalizován a byl předmětem jednání posledního zasedání Zastupitelstva města v končícím volebním 

období. Materiál byl vzat na vědomí. 

- Informace o realizaci Mezinárodní sportovní školy 2018, která se ve spolupráci s FBŠ Jihlava, KSLH 

Vysočina a HC Dukla Jihlava v tomto roce uskutečnila v Jihlavě (lední hokej) a ve Finsku (florbal). 

- Jednání Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - pro rok 2018 rozdělena pro VK dotace ve výši 4 

mil. Kč, dle vykázané členské základny sportovních organizací. Z toho pro TJ, SK sdružené v JUS 

připadla podpora ve výši 442 106,- Kč. Klíč dělení byl schválen VH JUS 16.5.2018. Dne 24.9.2018 

Datum konání:   26. září 2018 v 7,30 hod., ukončení v 8,30 hod. 

Místo konání:   Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu 

Předsedající:   Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu 

Přítomni: Mgr. Havlík Jiří, Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Skočdopole 

Jindřich, Ing. Doležal Josef 

Omluveni:   

Procentuální vyjádření: 100 %, Výbor byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 
1. Hospodaření JUS k 17.9.2018 

 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

 Kontrola usnesení  

2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 Založení pobočného spolku SCS ČUS Jihlava 

 Informace z jednání Komise pro sport Rady města Jihlavy 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

4. Provozní informace 

5. Diskuse, závěr a usnesení 
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proběhlo další jednání VŠK, které projednávalo návrh rozpočtu na rok 2019. V rozpočtu došlo 

k navýšení o 200 tis. Kč na 4,2 mil. Kč. 

 

3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS v období do 17. 9. 2018. 

Podrobně byly prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. 

V oblasti výnosů bylo získáno 57  % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 64 % plánu. 

Členové Výboru JUS byli dále seznámeni s výhledem financování roku 2018. 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s principy financování struktury ČUS. ČUS obdrželo dne 5. 9. 

2018 Rozhodnutí MŠMT na financování v roce 2018. Následně dne 13. 9. 2018 se konala pracovní 

porada územní struktury ČUS k této problematice v Praze. Financovány budou pouze nově vzniklá 

Servisní centra sportu ČUS. V této souvislosti bude třeba provést některá ekonomická a personální 

opatření v rámci JUS. Členové Výboru JUS byli seznámeni s návrhem řešení další činnosti JUS a SCS 

ČUS Jihlava. Na tomto základě přijal Výbor JUS následující usnesení: 

 

Usnesení č. 10/2018  

Výbor Jihlavské unie sportu vzal na vědomí informace o financování územní struktury ČUS 

v roce 2018 a pověřil ing. Vítězslava Holuba, aby zrealizoval veškeré administrativně-

ekonomické, personální a smluvní kroky vedoucí k zajištění činnosti Jihlavské unie sportu ve 

spolupráci s nově vzniklým pobočným spolkem Servisní centrum sportu ČUS Jihlava. 

 

Usnesení č. 11/2018 

Výbor Jihlavské unie sportu schválil úhradu členského příspěvku JUS novému pobočnému 

spolku SCS ČUS Jihlava.  
 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s dopady nové situace financování územní struktury ČUS do 

rozpočtu JUS, který byl schválen VH dne 16. 5. 2018. 

 

Usnesení č. 12/2018 

Výbor Jihlavské unie sportu vzal na vědomí informace o dopadech přijatých administrativně – 

ekonomických a personálních opatření na rozpočet JUS.  

 

4. Provozní informace 

 

- Členové Výboru JUS byli seznámeni s návrhem řešení převodu zaměstnanců na nový právní subjekt. 

V této souvislosti nebude chod JUS ovlivněn. Stejně tak byla podána informace o provozních 

záležitostech činnosti nového pobočného spolku ČUS. 

 

5. Diskuse, závěr a usnesení 

 

 Informace k oslavám 100 let českého sportu, které se uskuteční 28.9.2018 v Praze. Pořadatelem je 

ČUS. 

 Informace z uskutečněné kontroly KÚ Kraje Vysočina – dotace z VŠK za rok 2016 a rok 2017 – 

bez závad. 

 Dopis předsedovi vlády – výzva k připojení se k dopisu TJ Kamenné Žehrovice, ve kterém 

informují předsedu vlády o problematice nevypsaného programu MŠMT na provoz a údržbu 2018 

a o investicích do sportovní infrastruktury. 

 V Jihlavě byla otevřena ambulance tělovýchovného lékařství, zajišťující jednak vyšetření a 

preskripci pohybu pro širokou veřejnost, tak i prohlídky sportovců. Zajišťovat tuto službu bude 

MUDr. Jiří Bachr, objednat se je možné 703 426 190. 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 

 

V závěru předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání. Termín dalšího jednání 

výboru JUS bude dohodnut dle aktuální potřeby. 

  

 

Zapsal dne 26. 9. 2018 Ing. Holub Vítězslav 


