
Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás informoval o skutečnostech, které před koncem roku považujeme za důležité. 

1) Pro TJ, SK – žadatele o investice na rok 2019 

MŠMT vyzvalo žadatele o investice na rok 2019 k doplnění Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a 

sportovních zařízení (dále jen Rejstřík) a to o zápis sportovního zařízení, a to do 31. 12. 2018. Tuto povinnost zápisu 

sportovního zařízení pro SK/TJ - žadatele investiční dotace bohužel nemůže ČUS za žadatele udělat. Žadatel tak musí 

na stránkách https://rejstriksportu.msmt.cz/ provést Registraci do Rejstříku a následně zapsat údaje o sportovním 

zařízení. Registrace a zápis sportovního zařízení do Rejstříku není složitá a zabere jen pár minut.   

Stále platí, že Česká unie sportu zapsala sdružené subjekty – TJ, SK a jejich členskou základnu sportovců a trenérů z 

IS ČUS a splnila tak tuto povinnost za sdružené subjekty. 

2) Připomenutí - aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů 

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) Připomenutí - 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 byly zaslány 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. 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

21. 12. 2018 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

 

 

 

https://rejstriksportu.msmt.cz/
https://iscus.cz/
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html


 

Vážení sportovní přátele, 

dovolte mi, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků, klid a rodinnou pohodu a mnoho 

sportovních úspěchů v novém roce 2019.  

 

 

 

 

 


