Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních záležitostech, které přináší sportovní prostředí a také si dovolím o
krátké shrnutí finančních toků v průběhu roku 2018.

1) Finance 2018


Program MŠMT - MŮJ KLUB 2018
Průběžně Vás informujeme o rozdělování programu MŠMT - MŮJ KLUB 2018. MŠMT zveřejnilo na svých

webových stránkách již v pořadí sedmé rozdělení. V tomto rozdělení byla úspěšná jedna naše
sdružená TJ a to TJ Dolní Cerekev, z. s. Kompletní přehled úspěšných žadatelů přináší následující
tabulka:
MŮJ KLUB 2018
TJ - SK
Powerlifting Jihlava z. s.
TJ SAPELI POLNÁ, z.s.
TJ Ježek Rantířov, spolek
1. kolo - vyhlášení 3.4.2018
SK Kamenice 1933, z.s.
2. kolo - vyhlášení 27.4.2018
SLAVOJ POLNÁ z. s.
3.kolo - vyhlášení 30.5.2018
Atletika Jihlava z. s.
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s.
Basketbalový klub Jihlava z. s.
Horolezecký klub Jihlava, z.s.
Kuželkářský klub PSJ Jihlava, spolek
Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.
Sportovní klub Jihlava, z.s
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s.
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek
TJ Jiskra Dobronín, z.s.
TJ Velký Beranov 1975, z.s.
4.kolo - vyhlášení 27.6.2018
Dukla Jihlava - mládež, z. s.
Florbalová škola Jihlava, z. s.
Sportovní klub OK Jihlava, z. s.
Tělovýchovná jednota Podyjí Černíč z. s.
5. kolo - vyhlášení 1.8.2018
SK Telč, z. s.
Vysočina Galdiators z. s.
6. kolo - vyhlášení 22.8.2018
Tělovýchovná jednota Dolní Cerekev,z.s.
7. kolo - vyhlášení 8. 10. 2018

Výše dotace
30 500 Kč
125 000 Kč
245 000 Kč
400 500 Kč
65 500 Kč
466 000 Kč
590 000 Kč
1 056 000 Kč
471 680 Kč
103 000 Kč
885 000 Kč
43 500 Kč
42 000 Kč
653 000 Kč
1 431 000 Kč
211 000 Kč
94 000 Kč
302 500 Kč
113 500 Kč
225 000 Kč
5 631 180 Kč
789 000 Kč
696 500 Kč
93 000 Kč
110 000 Kč
7 319 680 Kč
432 000 Kč
57 000 Kč
7 808 680 Kč
98 000 Kč
7 906 680 Kč

V případě, že Vaše TJ, SK obdržela z MŠMT dotaci a není uvedena v tabulce, prosíme Vás
kontaktujte paní Moniku Němcovou a nahlaste ji tuto skutečnost.

Pokyny k vyúčtování tohoto programu za rok 2017 MŠMT prozatím nezveřejnilo. Nicméně jakmile
tak učiní budeme Vás obratem informovat.


Dotace Kraje Vysočina na mládež
Z celkové dotace 442 106,- Kč bylo dosud rozesláno TJ, SK 435 000,- Kč. Nebyly zaslány příspěvky SK
Mrákotín, z. s. ve výši 2 200,- (neúčast na VH JUS v roce 2018) a TJ Růžená, z. s. ve výši 4 100,- Kč
(neúčast na VH JUS v roce 2018). Dále na základě rozhodnutí VH JUS ze dne 16.5.2018 bude k těmto
částkám připočten nerozdělený zůstatek ve výši 806,- Kč. Výbor JUS tak na svém dalším zasedání
rozdělí tyto částky ve prospěch TJ, SK, které pořádají sportovní akce mládeže.

2) Rejstřík MŠMT sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
MŠMT v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. o zavedení
nového informačního systému veřejné správy – Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních
zařízení, spustilo k 1. 7. 2018 Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jednalo se o
první fázi Rejstříku, ve které probíhaly zápisy střešních sportovních organizací a národních sportovních svazů s jejich
strukturou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V této fázi byl umožněn hromadný zápis sdružených
organizací. K 10. 10. 2018 spustilo MŠMT další funkcionalitu pro zápis fyzických osob (sportovců a trenérů). Tato
fáze již umožňuje hromadný zápis sdružených fyzických osob (sportovců a trenérů).
Proto, aby TJ, SK nemusely vyplňovat další databázi svých členů, uskutečnila se dohoda mezi MŠMT – ČUS a
sportovními svazy s tím, že ČUS bude umožněno „nahrát“ členskou základnu IS ČUS. Z toho vyplývá, že TJ, SK
v této chvíli nemusí plnit žádný další rejstřík a bát se toho, že by jejich sportovci, či trenéři nebyli do systému
MŠMT zaneseni. V této první fázi to za ně udělá ČUS. Důležité však je, aby TJ, SK provedly aktualizaci členské
základny v IS ČUS !!!

3) Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů
I v souvislosti s výše popsaným (viz Rejstřík MŠMT) vydala Česká unie sportu pokyny ke statistickému šetření stavu
členské základny, sportovních zařízení a aktualizaci finančních výkazů. Statistická data jsou používána nejen při
jednáních se státními a samosprávními institucemi a jsou podkladem pro export dat do Rejstříku MŠMT.
Co je třeba udělat?
1. Aktualizovat stav členské základny v Informačním systému ČUS - termín 31. 12. 2018
2. V případě, že máte v Informačním systému ČUS zařazen pasport sportovních zařízení, provést jeho aktualizaci termín 31. 12. 2018
Pozn.: informace o sportovních zařízeních v IS ČUS jsou stále neúplné a je třeba je zkontrolovat, opravit a doplnit.
Nabízíme Vám proto pomoc v této oblasti.
3. Aktualizovat finanční výkazy - termín 31. 3. 2019
Pozn.: Finanční výkazy jsou evidovány ve dvou mutacích - pro jednoduché účetnictví a pro podvojné účetnictví.
Vyplňovaný výkaz v IS ČUS musí být nastaven tak, aby odpovídal typu vedení účetnictví TJ, SK. TJ, SK ,které využívají
služeb daňových poradců vyplní výkazy na základě tzv. předběžné účetní závěrky a v pozdějším termínu jim bude
umožněno výkazy přepracovat.
Když si nebudete čímkoli jisti, obraťte se pro pomoc na paní Moniku Němcovou, tel.: 567301938, popř. mailem na
jus@sportjihlava.cz. Kompletní manuály k IS ČUS najdete na našich webových stránkách v sekci - Informace pro
TJ, SK - Software - Informační systém ČUS pro TJ, SK - manuály, nebo přímo na webové adrese:
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html

3) Členské příspěvky TJ, SK za rok 2018
Předpis k úhradě členských příspěvků na rok 2018, které byly stanoveny valnou hromadou Jihlavské unie sportu dne
16. 5. 2018 vám bude zaslán elektronickou poštou. Termín pro jejich zaplacení je do 31. 12. 2018. Úhrada příspěvků
je podmínkou pro zařazení TJ, SK do seznamu příjemců finanční podpory pro rok 2019.

4) Finance 2019


MŮJ KLUB 2019
31.10.2018 byl poslední termín pro podání žádostí z programu MŠMT MŮJ KLUB 2019. V tomto roce jsme
nepořádali pravidelný seminář k této problematice, neboť jsme vyhodnotili, že díky zjednodušeným
podmínkám letošní výzvy nebude pro TJ, SK letošní žádost vyplnit a podat. I přesto jsme připravili 2
prezentace, jejichž cílem bylo seznámit žadatele s principy žádosti a následná prezentace velmi podrobně
popisovala krok po kroku postup při zpracování celé žádosti. Věříme, že Vám tyto materiály pomohly.
Zároveň jsme se i osobně věnovali těm TJ, SK, které si nebyly některými aspekty podání žádosti jisti. V
současné chvíli však nemáme přehled o všech TJ, SK, které si žádost podaly. Z tohoto důvodu Vás prosíme,
abyste vyplněním kratičkého on-line dotazníku nám pomohli identifikovat žadatele o tento program.
Vyplnění on-line dotazníku Vám nezabere ani celou minutu a naleznete jej na tomto odkaze: DOTAZNÍK MŮJ
KLUB 2019



ČUS Sportuj s námi 2019
I pro rok 2019 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se mohou zapojit TJ, SK se svými sportovními
akcemi. Přihlásit se můžete on-line z odkazu:
PŘIHLÁŠKA ČUS SPORTUJ S NÁMI 2019
Přihláška je otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2018.
Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované
veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou
vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto
počtu téměř nemožné);
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
V případě, že si nebudete jistí jak se přihlásit do projektu, můžete kontaktovat paní Moniku Němcovou
mailem: jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 301 938.
Také Jihlavská unie sportu podporuje sportovní akce TJ, SK, a to především ty, které se nedostanou do
celorepublikového výběru projektu ČUS Sportuj s námi (viz výše). Proto Vás prosíme, jestli již plánujete
některou akci (především pro mládež) na rok 2019, nahlaste nám to. Akce shromáždíme do tzv. Kalendáře
sportovních akcí, které budou zveřejňovány na webových stránkách JUS a věříme, že některé budeme moci i
finančně podpořit.



VÝZVA MŠMT V4 Sport, investice 2019/2020 pro města nad 10 tis. obyvatel
MŠMT vyhlásilo Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora
materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel –
obec, městská část, obvod statutárního města. Alokace pro výzvu je ve výši 500 mil. Kč.
Základní parametry:
Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci: Minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce

Limit poskytnuté dotace: minimálně: 15 mil. Kč a maximálně: 40 mil. Kč
MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu:
a) rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb)
b) novostavby
Výzva se nevztahuje na:
mobilní kluziště, dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, přetlakové haly, školní
sportoviště (tělocvična nebo hřiště - objekt je využíván jako školní sportoviště a je prokazatelně umístěn v
areálu školy)
Termíny:
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 12. 2018
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: 15. 03. 2019
Vyčerpání dotace max. do: 31. 12. 2019
Nejzazší termín ukončení realizace akce2 : 30. 09. 2020
Více informací naleznete na: VÝZVA MŠMT V4 Sport, investice 2019/2020 pro města nad 10 tis. obyvatel
Pozn. : Pro obce a města do 10 000 obyvatel vyhlásí v průběhu letošního listopadu dotační program MMR.
Výhodou pro menší obce bude menší spoluúčast – 30%.MMR navyšuje finance oproti roku 2017 šestinásobně,
a to na 600 milionů korun.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
2.11.2018
Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

