
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 2019. 

1) Finance 2019 

 Program MŠMT - MŮJ KLUB 2019  

V současnosti ještě stále MŠMT nevyřídilo všechny žádosti TJ, SK, což činí všem velké problémy. Prosíme 

všechny TJ, SK, které neobdržely dotaci z programu MŮJ KLUB 2019, aby kontaktovaly předsedu Jihlavské 

unie sportu na e-mail: jus@sportjihlava.cz a do kopie přidaly kompletní korespondenci s MŠMT. Jde nám 

především o TJ, SK, které již obdržely z MŠMT zprávu, že dotaci nedostanou. Legislativně právní odbor ČUS 

připravuje analýzu postupu MŠMT v této oblasti.  

 

Zároveň Vás průběžně informujeme o rozdělování programu MŠMT - MŮJ KLUB 2019. Kompletní přehled 

úspěšných žadatelů přináší následující tabulka: 

Můj Klub 2019 

TJ - SK Vyplacená dotace 

Jezdecký klub Třešť, z.s.  56 100,00 Kč 

Tělovýchovná jednota Slavoj Třešť, z.s.  346 500,00 Kč 

1. kolo vyplacených dotací k 15.5. 2019 402 600,00 Kč 

Atletika Jihlava z.s. 733 700,00 Kč 

Basketbalový klub Jihlava z.s. 414 150,00 Kč 

Florbalová škola Jihlava, z.s. 635 800,00 Kč 

Sportovní klub Kostelec, z.s. 80 300,00 Kč 

Tělovýchovná jednota Zhoř, z.s. 51 700,00 Kč 

2. kolo vyplacených dotací k 1.7. 2019 1 915 650,00 Kč 

Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. 226 050,00 Kč 

3. kolo vyplacených dotací k 30.7. 2019 226 050,00 Kč 

Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s. 595 100,00 Kč 

Kuželkářský klub PSJ Jihlava, spolek 48 400,00 Kč 

Powerlifting Jihlava z. s 27 500,00 Kč 

SLAVOJ POLNÁ z.s. 629 748,00 Kč 

Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z.s. 42 900,00 Kč 

Sportovní klub OK Jihlava, z.s. 148 500,00 Kč 

TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek 332 200,00 Kč 

TJ SAPELI POLNÁ, z.s. 189 750,00 Kč 

Vysočina Gladiators z.s. 80 300,00 Kč 

4. kolo vyplacených dotací k 15.8. 2019 2 094 398,00 Kč 

Sportovní klub Jihlava, z.s 1 828 200,00 Kč 

Sportovní klub Pavlov z.s. 80 300,00 Kč 

Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s. 264 000,00 Kč 

TJ Jiskra Dobronín, z.s. 106 100,00 Kč 

5. kolo vyplacených dotací k 19.9. 2019 2 278 600,00 Kč 

1. FC Batelov, z.s.  154 000,00 Kč 

TJ Podyjí Černíč z.s.  174 900,00 Kč 

7. kolo vyplacených dotací k 1.11. 2019 328 900,00 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 2019 najdete v bodě 2.  

 

 Dotace Kraje Vysočina na mládež za rok 2019 

Dotace ve výši 436 183,- Kč, kterou Jihlavská unie sportu obdržela z Kraje Vysočina na sportování 

mládeže v TJ, SK byla kompletně rozeslána dle sváleného usnesení Valné hromady Jihlavské unie 

sportu č. 1/4 a dle rozhodnutí Výboru Jihlavské unie sportu č. 6/2019, ve prospěch TJ, SK, které 

pořádají sportovní akce mládeže.  

 

Koncem měsíce listopadu Vám bude zaslán formulář pro vyúčtování tohoto příspěvku. 

 

2) Vyúčtování dotace MŠMT - MŮJ KLUB 2019 

MŠMT dne 31.10. zveřejnilo na svých webových stránkách formuláře k vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2019.  

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019  je 

nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva 

nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ 

KLUB zpřístupněn od 1.12.2019. 

Formulář „Vyúčtování dotace za rok 2019“ a formulář „Finanční vypořádání dotací a návratných 
finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních 
aktiv" musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2020 (MŠMT doporučuje nahrání i zaslání 
provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2020): 

 Manuál: platný pro dotační program - MŮJ KLUB 2019  

MUJ_KLUB_2019_manual vyuctovaní a FV.pdf 

Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB: 
MK2019_vyúčtování_vypořádání.xlsx 

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na paní Moniku Němcovou,  mailem: jus@sportjihlava.cz nebo 
telefonicky 567 301 938. 

 

3 Vyúčtování dotace statutárního města Jihlava za rok 2019 

Statutární město Jihlava zveřejnilo formuláře pro vyúčtování dotací, které TJ, SK obdržely v roce 2019. Tyto 

formuláře najdete v těchto odkazech: 

Vyúčtování dotací Sport - 2019 - program Jednorázové sportovní akce v Jihlavě 

Vyúčtování dot.-sport a vol.čas 2019-výzva Dlouh.čin.org.-čl.do 19 a nad 19 let  

 

 

4) Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-1
http://www.msmt.cz/file/51494/
http://www.msmt.cz/file/51495/
https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=534735
https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=535447


Tak jako každý rok 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 ,ale jsou podkladem pro export dat do Rejstříku MŠMT a také v letošním roce byla data z 
Informačního systému ČUS využívána pro podání žádosti na MŮJ KLUB 2020.  

 

Co je třeba udělat? 

 

1. Aktualizovat stav členské základny v Informačním systému ČUS - termín 31. 12. 2019 

 

2. V případě, že máte v Informačním systému ČUS zařazen pasport sportovních zařízení, provést jeho aktualizaci - 
termín 31. 12. 2019 

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 15. 4. 2020 

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 

 

 

5) Členské příspěvky TJ, SK za rok 2019 

Předpis k úhradě členských příspěvků na rok 2019, které byly stanoveny valnou hromadou Jihlavské unie sportu dne 

15. 5. 2019 vám bude zaslán elektronickou poštou. Termín pro jejich zaplacení je do 31. 12. 2019. Úhrada příspěvků 

je podmínkou pro zařazení TJ, SK do seznamu příjemců finanční podpory pro rok 2020. 

 

6) Finance 2020 

 MŮJ KLUB 2020 
Připomínáme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání 

žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. Žádosti lze podávat do 

18.11.2019. Avizovali jsme, že poskytneme ZDARMA jakoukoli pomoc, která se týká této problematiky s tím, 

že nás můžete kontaktovat v sídle Jihlavské unie sportu. Pro ty funkcionáře TJ, SK, kteří jsou časově tak 

vytíženi, že nemohou osobně využít těchto služeb, nabízíme podrobně zpracovaný MANUÁL, který jsme 

zasílali v minulé informaci dne 24.10.2019. Manuál popisuje jednotlivé kroky přípravy žádosti, včetně 

poznámek, na co by si při zpracování žádosti je třeba dát pozor. Součástí manuálu je i návod, jak využít 

Informační systém ČUS pro seznam dětí, který je nedílnou součástí povinných příloh. 

Věříme, že Vám tato pomoc přijde vhod a využijete ji. 

 ČUS Sportuj s námi 2020 
I pro rok 2020 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 2020 

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


 
Přihláška je otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2019.  
 

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. 2020 do 31. 12. 2020. 

 
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 2020, 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 

6. 11. 2019 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

 

 


