
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) Vyúčtování dotací 2018 

 Program MŠMT - MŮJ KLUB 2018  

MŠMT zveřejnilo metodiku vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za 

rok 2018. Před odesláním v listinné podobě je nutné nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro 

nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 1.12.2018. Podrobné informace a 

metodiku k vyúčtování najdete na tomto odkaze: VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2018. Součástí vyúčtování 

je i vyplnění přílohy Příloha č 2 Vyúčtování dotace za rok 2018 Soupis mzdových nákladů.docx, která je ve 

wordu. Tak jako minulý rok jsme pro Vás připravili úpravu tohoto formuláře tak, aby to pro Vás bylo 

pohodlnější. Úprava je ve formátu excel. Upravený formulář Vám posíláme přílohou. 

Termín vyúčtování je do 15.2.2019. 

 

 Dotace Kraje Vysočina na mládež 2018 

TJ, SK, které obdržely příspěvky z dotace Kraje Vysočina na dlouhodobou sportovní činnost dětí a 

mládeže musí tento příspěvek vyúčtovat do jednotného formuláře, který Vám zasíláme v příloze. 

Příspěvek lze využít pouze na zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže v rozdělení, které je v 

tabulce. Prvotní účetní doklady prosím označte takto: "spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 

IDO02599.0006" 

Termín vyúčtování je do 7.1.2019. 

2) Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů 

Již v minulé informaci jsme sdělovali podrobnosti k plnění Rejstříku MŠMT sportovních organizací, sportovců, 
trenérů a sportovních zařízení a také o aktualizaci dat v IS ČUS. Informovali jsme Vás, že rejstřík za TJ, SK 
plní ČUS. Vzhledem k tomu, že data z rejstříku budou v budoucnu vázána na poskytování finančních 
prostředků z programu MŮJ KLUB, je naprostou nutností uvést data IS ČUS, ze kterého jsou údaje do 
Rejstříku MŠMT exportována, do souladu se skutečností. Proto Vás naléhavě prosíme o aktualizaci 
těchto dat. 

 

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 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim
http://www.msmt.cz/file/48932/
https://iscus.cz/
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 v nejbližších dnech. 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) Připomenutí podání přihlášky do projektu 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. 

 

 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

21.11.2018 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

 

 

https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/

