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



Vyúčtování programu MŮJ KLUB 2018
dotace z programu MŮJ KLUB 2018 musí být vyúčtována nejpozději do 15.2.2019 – tedy
nahrána do systému IS-Sport a zároveň odeslána v listinné podobě na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 - Malá Strana
Obálka musí být označena slovy "Vyúčtování 2018_MŮJ KLUB".
Mnoha TJ, SK pomáhá Jihlavská unie sportu při zpracování vyúčtování, ale pro TJ, SK, kteří
postupují samostatně připomínáme:
Vyúčtování obsahuje následující povinné dokumenty:
1. Vyúčtování dotace za rok 2018
a) Úvodní strana (Vyúčtování příspěvku za rok 2018)
b) Příloha č. 1 Přehled zdrojů financování projektu
c) Příloha č. 2 Rozpočet projektu podle nákladových položek dle programu
d) Příloha č. 3 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem
2. Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech
3. Závěrečná zpráva (komentář)
4. Výsledovka včetně transakcí ve výši rozpočtu předloženého v Tabulce č. 2 Rozpočet
projektu podle nákladových položek (v případě velkého objemu celkového souboru lze při
nahrávání do IS-Sport rozdělit do více souborů)
Je doporučeno, aby každý výše uvedený dokument byl v IS-Sport nahrán jako samostatný
soubor pdf (ne ve formátu jpg). Vyúčtování musí dále obsahovat údaj o případném nečerpání
finančních prostředků, včetně zdůvodnění, objemu a termínu vratky. Vratce předchází
informace zaslaná na MŠMT formou avíza (pro více informací viz. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace). Včasné, správné a úplné vyúčtování dotace, provedení finančního vypořádání a
vrácení nevyčerpaných prostředků do státního rozpočtu je podmínkou pro poskytnutí dotace
na následující rozpočtový rok.
 Příjemce dotace při vyúčtování nepředkládá tzv. prvotní účetní doklady, jako například
doklady o provedení úhrad jednotlivých nákladů – výpisy z účtu/výdajové pokladní doklady,
dále dohody o provedení práce, faktury, smlouvy. Nicméně je nutné, aby byly druhy nákladů
průkazně popsány v komentáři závěrečné zprávy k vyúčtování. Prvotní doklady musí být
příjemce dotace schopen doložit při veřejnosprávní kontrole hospodaření státní dotace.
 Konečná podoba požadovaného dokumentu výsledovka včetně transakcí (viz bod 4.) –
účetní sestavy se může lišit v závislosti na účetním software a volbě konkrétní verze exportu.
Ze sestavy/exportu z účetnictví musí být zřejmá výše jednotlivých druhů nákladů, na jejichž
úhradu byla dotace čerpána, dále ve výnosech zaúčtována dotace. Z účetního hlediska výkaz
zisku a ztrát (VZZ) zachycuje náklady a výnosy a jejich rozdíl (zisk/ztrátu). Lze akceptovat i

další výkazy/sestavy generované z účetnictví, pokud obsahují výše popsané náklady i výnosy
(např. účetní deník).



ČUS - Sportuj s námi 2019
Česká unie sportu vyhodnotila přihlášky do projektu ČUS - Sportuj s námi a z 839 akcí
z celé ČR vybrala 363 akcí, které budou finančně podpořeny. Všem přihlášeným byl
zaslán z ústředí ČUS mail, který informoval žadatele zda jeho akce byla či nebyla
vybrána. Z našich TJ, SK, které se do projektu přihlásily byly úspěšné následující:

Zařazení
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Název akce
Datum
AXIS NOČNÍ DESÍTKA
23. 3. 2019
Kamenická 15
31. 5. 2019
Den sportu pro Seniory
12. 6. 2019
Baseballový den s Ježky Jihlava
11. 7. 2019
SAPELI CUP - MANKOVO SPORTOVNÍ
20. 7. 2019
ODPOLEDNE
Hurá na hřiště
27. 7. 2019
Běh Heulosem - Memoriál Jiřího Šmrhy 18. 10. 2019
XV. ročník plaveckých závodů Jihlavský
19. 10. 2019
ježek

Název organizace
Pteam sport z. s.
SK Kamenice 1933, z.s.
Jihlavská unie sportu, z.s.
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s.
TJ SAPELI POLNÁ, z.s.
TJ Velký Beranov 1975, z. s.
Běžec Vysočiny z.s.
SK VODOMÍLEK, z.s.

Tělovýchovná jednota Neslyšící
Jihlava,z.s.
Místní Asociace Sportu pro Všechny
10. 5. 2019
Mrákotín
Místní Asociace Sportu pro Všechny
7. 6. 2019
Mrákotín

NE

Turnaj v bowlingu

NE

Venkovní hry - molkky

NE

Kuličkyáda

NE

Žákovský turnaj - Memorial Jaroslava
Kubíka

22. 6. 2019

TJ Ježek Rantířov,spolek

NE

Hecboj

25. 10. 2019

Místní Asociace Sportu pro Všechny
Mrákotín



13. 4. 2019

Příspěvek na sportovní akce realizované v roce 2019
Předpokládáme, že ze zdrojů JUS podpoříme akce, které nebyly centrálou ČUS vybrány v
rámci projektu ČUS - Sportuj s námi 2019. Proto Vás žádáme o informace o pořádání
sportovních akcí pro mládež v průběhu roku 2019, na mailovou adresu JUS:
jus@sportjihlava.cz zašlete prosím informaci o pořádání akcí (datum, název akce, sportovní
odvětví, stručný popis akce, předpokládaný počet dětí a kontakt na pořadatele).

2) Účetní výkazy TJ, SK za rok 2018
Do 31.3.2019 je třeba vložit do Informačního systému ČUS účetní výkazy TJ, SK (u
podvojného účetnictví je to rozvaha a výsledovka popř. u jednoduchého účetnictví výkaz
majetku a výkaz zisků a ztrát). V IS ČUS si TJ, SK vybere zadání buď pro jednoduché účetnictví

nebo podvojné, provede zápis údajů a potvrdí tlačítkem
odeslat výkaz tlačítkem ODESLAT v záložce výkazy - viz obrázek.

. Po uložení je ještě třeba

V případě, že nebudete něčemu rozumět, obraťte se na sekretariát JUS na paní Němcovou mailem:
jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 301 938, která Vám vše podrobně vysvětlí a samozřejmě
pomůže.

3) Zveřejňování účetní závěrky
Připomínáme TJ, SK povinnost zveřejnění účetní závěrky (§ 21a odstavec 4 Zákona o účetnictví). Je
třeba podotknout, že většina TJ, SK z okresu Jihlava zasílá potřebné dokumenty na rejstříkový soud
do Brna viz adresa:
Krajský soud v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno, e- mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz

4) Úrazové pojištění pro členy ČUS od 1.2. 2019 nově
Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou
pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s.
Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, SK, TJ a okresní
sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny.
Pojištění je platné po celém světě.
Více informací k novému úrazovému pojištění od 1. 2. 2019, včetně uzavřené pojistné smlouvy a
postupu k nahlášení škodní události naleznete v odkaze: POJIŠTĚNÍ ĆUS 2019

5) Anketa Nejlepší sportovec Jihlavska 2018
JUS je opět spoluorganizátorem ankety o Nejlepšího sportovce Jihlavska za rok 2018. Slavnostní
galavečer proběhne ve čtvrtek 21. března 2019 od 18,00 hod. v DKO Jihlava. Máte-li zájem se tohoto
slavnostního vyhlášení zúčastnit, obraťte se na sekretariát JUS a zamluvte si vstupenky.

5) Ocenění dobrovolných funkcionářů TJ, SK
ČUS Praha uděluje na návrh Jihlavské unie sportu medaile „Za práci ve prospěch tělovýchovy a
sportu“. Tato medaile by měla být oceněním za celoživotní významnou práci pro tělovýchovu. Dále

uděluje Čestný odznak a Čestná uznání u příležitosti životních jubileí, významných celostátních či
mezinárodních akcí a oslav významných výročí trvání spolků (podrobnosti najdete zde…).
Výbor JUS bude udělovat v roce 2019 na návrh sdružených TJ a SK čestné plakety za práci ve
prospěch tělovýchovy a sportu na úrovni našeho regionu popřípadě u příležitosti významných
životních jubileí či oslav významných výročí trvání spolků. Dovolujeme si Vás tímto oslovit, zda byste
nechtěli některou z výše popsaných forem ocenit své aktivní či bývalé funkcionáře. V kladném
případě nás písemně kontaktujte na mail: jus@sportjihlava.cz.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

