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Zápis č. 3/2019 
ze schůze Výboru Jihlavské unie sportu, z. s. 

 

 

 
 

1. Úvodní slovo předsedajícího a schválení programu jednání 
 

Předsedající v úvodu přivítal přítomné členy výboru na zasedání a všechny seznámil s programem 
jednání. Program jednání výboru JUS byl všemi přítomnými schválen v podobě, v jaké byl předložen 
předsedajícím. Dále byla uctěna památka pana PaedDr. Jiřího Švece.  

 
Kontrola závěrů a usnesení:   Usnesení č. 5/2019 - 7/2019- splněno. 

 
2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 
 Členové výboru JUS byli seznámeni s realizovanými činnosti JUS, které v roce 2019 vykonává v 

úzké součinnosti s SCS ČUS Jihlava. Bylo projednáno ekonomické zajištění činnosti těchto dvou 
subjektů a členové výboru byli informování o vzájemném vyrovnání za služby, které si tyto dva 
subjekty vzájemně poskytují. 

 

 Členové výboru JUS byli informování o aktualizaci dokumentů GDPR. K této problematice 
proběhla v Praze schůzka zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) se 
zástupci ČUS, jako největší sportovní organizace v ČR, za účelem sjednocení nejasných výkladů v 
rámci agendy ochrany osobních údajů a zjednodušení problematiky pro spolky ve sportovním 
prostředí ČR. Výsledkem jednání bylo dosažení shody mezi ČUS a ÚOOÚ, na jejímž základě 
došlo k úpravě některých vzorových dokumentů viz https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-
osobnich-udaju-gdpr.html. S výsledky jednání byly sdružené TJ, SK seznámeny a aktualizované 
dokumenty jsou umístěny na webových stránkách v zabezpečené sekci pro TJ, SK. 

 

 Vyhlášení programů MŠMT na rok 2020 – dosud vyhlášeny výzvy k podání žádostí na neinvestiční 
programy:  

Datum konání:  15. listopadu 2019 v 8,30 hod., ukončení v 9,50 hod. 
Místo konání:  Jihlava, zasedací místnost Jihlavské unie sportu 
Předsedající:   Ing. Holub Vítězslav – předseda Jihlavské unie sportu 
Přítomni: Ing. Vítězslav Holub, Háj Martin, Ing. Doležal Josef, Mgr. 

Havlík Jiří 
Omluveni: Skočdopole Jindřich 

Procentuální vyjádření: 80 %, Výbor byl usnášení schopný 

Předložené materiály: 

1. Hospodaření JUS k 15.11.2019 

2. Přihlášky TJ-SK - Judo Vysočina z. 
s., SKI team Vysočina do Jihlavské 
unie sportu 

3. Východiska sestavení návrhu 
rozpočtu JUS 2020 

 
 

Program: 
1. Úvodní slovo předsedajícího, schválení programu jednání 

 Kontrola usnesení  
2. Aktuální informace z činnosti JUS 

 Spolupráce JUS - SCS ČUS Jihlava 

 Programy MŠMT 2019, 2020 

 Sportuj s námi 2020 

 Aktualizace členské základny, pasportizace, finanční 
výkazy 

 Přijetí nových TJ-SK: Judo Vysočina z. s., SKI team 
Vysočina  

 Anketa "Nejlepší sportovec 2019" 
3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 

 Hospodaření JUS k 15. 11. 2019 

 Rozdělení mimořádného příspěvku pro TJ, SK 

 Informace o realizovaných dotacích z města Jihlava, 
Kraj Vysočina 

 Informace z výsledků kontroly SM Jihlava 

 Návrh rozpočtu JUS 2020 
4. Diskuse, závěr a usnesení 

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.html
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.html
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a) Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 - Pohyb a zdraví 
b) Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 - Univerzitní sport 
c) Výzva VSA MD 2019 
d) Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Sportovní svazy 
e) Výzva VSA 2020 
f) Výzva TALENT 2020 
g) Výzva REPRE 2020 
h) Výzva MŮJ KLUB 2020 
i) ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO SPORTOVNÍ GYMNÁZIA PRO ROK 2020 

a dále investiční programy: 
 
a) Výzva V5 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 
SK a TJ. Podpora materiálně technické základny sportu – SK a TJ 

b) Výzvu V6 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 (v souladu s 
právním postavením, které jim bylo svěřeno statutárním městem) a kraj. 
 

 Novela zákona o podpoře sportu č. 178/2019 Sb.,přinesla vznik Národní sportovní agentury. 
Diskuse ohledně možných přínosů pro sport. 

 

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

 

 Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů 

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.  

 

 Žádosti o členství v Jihlavské unii sportu 
 

Výbor JUS projednal žádosti sportovních spolků SKI team Vysočina a Judo Vysočina z. s. k 
dobrovolnému členství v Jihlavské unii sportu. Výbor JUS přijal v této souvislosti následující 
usnesení: 

 
Usnesení č. 8/2019  
Výbor Jihlavské unie sportu vyhověl žádostem sportovních spolků SKI team Vysočina a Judo 
Vysočina z. s. o přijetí za člena Jihlavské unie sportu. 
 

 Výbor byl informován o zahájení soutěžních ročníků amatérských soutěží, které pořádá JUS a 
také o přípravě akcí - Nejlepší sportovec Jihlavska 2020 a Den sportu pro seniory 2020. Veřejnost 
byla informována prostřednictvím webových stránek. 

 

 Anketa "Nejlepší sportovec Jihlavska 2019" 
Členové výboru JUS byli seznámeni s návrhem a harmonogramem příprav pro vyhlášení anket o 
Nejlepšího sportovce Jihlavska 2019. Termín vyhlášení ankety není zatím stanoven. Byly podány 
informace z jednání pracovní skupiny ze dne 2.10.2019, kde byly diskutovány požadavky a 
kritické připomínky SM Jihlava k formátu a obsahu ankety. Dále byly podány informace k uzavření 
smlouvy o záštitě ČUS nad touto anketou s finančním příspěvkem 10 tis. Kč. 

 
 
 

https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/
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3. Ekonomika Jihlavské unie sportu 
 

 Členové Výboru JUS byli seznámeni s ekonomickými výsledky JUS k  15.11. 2019. Podrobně byly 
prodiskutovány jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodněny odchylky od plánu. V oblasti 
výnosů bylo získáno 59,49 % plánovaných příjmů a náklady byly čerpány ve výši 74,99 % plánu. 

 

 Rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro TJ, SK 
Výbor JUS byl v předchozím bodě seznámen s celkovými hospodářskými výsledky JUS. 
Vzhledem k dlouhodobě dobrému hospodaření JUS přistoupil výbor k projednání možnosti 
rozdělení mimořádného finančního příspěvku pro TJ, SK, které by bez poskytnutí tohoto příspěvku 
byly čistými plátci. V této souvislosti bylo přijato usnesení o rozdělení mimořádného finančního 
příspěvku pro tyto TJ, SK: 
 

Usnesení č. 9/2019  
Výbor Jihlavské unie sportu schválil mimořádný finanční příspěvek pro TJ-SK uvedené v 
tabulce. 

 

Číslo TJ/SK Název TJ-SK 
Mimořádný 
přísp. z vl. 
zdrojů JUS 

CZ0632001 TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl, spolek 1 000 Kč 

CZ0632006 1.FC Batelov, z.s. 3 000 Kč 

CZ0632014 Tělovýchovná jednota Hodice, spolek 1 500 Kč 

CZ0632030 Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. 1 000 Kč 

CZ0632033 Sportovní klub Mrákotín, z.s. 1 500 Kč 

CZ0632039 TJ Růžená, z.s. 1 000 Kč 

CZ0632043 Sokol  Stonařov z.s. 5 000 Kč 

CZ0632044 TJ Střítež, z.s. 1 000 Kč 

CZ0632046 SK Telč, z.s. 1 500 Kč 

CZ0632063 TJ Mír Nadějov z.s. 1 500 Kč 

CZ0632064 TJ Věžnice, z.s. 1 500 Kč 

CZ0632065 Tělovýchovná jednota Ždírec, z.s. 2 000 Kč 

CZ0632067 TJ Kozlov, spolek 2 000 Kč 

CZ0632068 Tělovýchovná jednota CEJLE, z.s. 1 000 Kč 

CZ0632076 Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s 2 000 Kč 

CZ0632082 HAS Jihlava, spolek 1 500 Kč 

CZ0632102 TJ Dušejov 2000, z.s. 1 000 Kč 

CZ0632107 SK Střížov z.s. 1 000 Kč 

Celkem 30 000 Kč 

 

 Členové výboru byli seznámeni se stavem plnění Smlouvy o poskytování služeb ve vztahu k TJ, 
SK, která je uzavřena s KO ČUS. Na základě této smlouvy bude JUS uhrazena dohodnutá částka 
ve výši 47 tis. Kč. 
 

Usnesení č. 10/2019  
Výbor Jihlavské unie sportu vzal na vědomí vyhodnocení uzavřené smlouvy, včetně finanční 
realizace. 
 

 Členové výboru byli seznámeni s usnesením VV ČUS č. 19/39/524 ze dne 8. 10. 2019, kterým 
stanovil členský příspěvek pro rok 2019 ve výši 1,00 Kč za každou osobu, která je členem 
sdruženého SK/TJ. Pro JUS je tak vypočten členský příspěvek ve výši 9 471,- Kč. Zároveň je JUS 
členem SCS ČUS Jihlava, kde mu byl 4.11.2019 stanoven členský příspěvek ve výši 22 tis. Kč. 

 
Usnesení č. 11/2019 
Výbor JUS bere na vědomí stanovení členských příspěvků ČUS Jihlava ve výši 9 471,- Kč. 
Příspěvky budou převedeny z JUS ve prospěch ČUS. 
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Usnesení č. 12/2019 
Výbor JUS bere na vědomí stanovení členských příspěvků SCS ČUS Jihlava ve výši 22 000,- 
Kč. Příspěvky budou převedeny z JUS ve prospěch SCS ČUS Jihlava. 
 

 

 Členové Výboru JUS byli informování se stavem rozdělení dotace z Kraje Vysočina z tzv. 
Všesportovního kolegia. Celkové dotace ve výši 436 183,- Kč  byla kompletně rozeslána dle 
rozhodnutí VH JUS a usnesení č. 6/2019 výboru JUS. 
 

  
 

 Členové Výboru JUS byli seznámeni s procesem žádosti JUS o dotaci na SM Jihlava pro rok 
2020. 
 

 Členové Výboru JUS byli informování kontrole SM Jihlava na čerpání dotace ve výši 360 tis. Kč za 
účetní období roku 2017. Kontrola proběhla naprosto bez závad. 

 

 Členové výboru byli dále seznámeni s východisky pro sestavení rozpočtu na rok 2020. 
V současnosti není, vzhledem k nejasnosti ve způsobu financování územní struktury ČUS, možné 
připravit návrh rozpočtu pro rok 2020. Z tohoto důvodu Výbor projednal písemně předložený 
materiál Východiska sestavení návrhu rozpočtu JUS na rok 2020. Pro financování roku 2020 přijal 
Výbor JUS následující usnesení: 
 

Usnesení č. 13/2019 
Výbor JUS vzal na vědomí informace o přípravě rozpočtu JUS na rok 2020. 

 
Usnesení č. 14/2019 
Výbor JUS schválil rozpočtové provizorium pro rok 2020. Do schválení rozpočtu VH bude 
čerpání rozpočtu probíhat na základě rozpočtového provizoria v maximální výši rozpočtu roku 
2019. 
 

 Členové výboru byli dále seznámeni s přípravou řádné inventarizace majetku JUS k 31. 12. 2019. 
V této souvislosti bylo přijato následující usnesení: 

 
Usnesení č. 15/2019 
Výbor JUS vydává příkaz k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2019. K tomuto účelu 
jmenuje tuto inventarizační komisi: 
Předseda:  Martin Háj 
Členové: Ing. Vítězslav Holub, Monika Němcová 

 
 

4. Diskuse, závěr a usnesení 
 
 Členové výboru byli seznámeni s plánem činnosti pro rok 2020 a přijala následující usnesení: 

 
Usnesení č. 16/2019 
Výbor JUS schválil plán činnosti na rok 2020. Pro rok 2020 jsou plánována jednání dle aktuální 
potřeby (předpoklad 3 až 4 jednání). Předpoklad pro konání řádné VH JUS je v první polovině 
roku 2020. Dále JUS bude pokračovat v organizaci amatérských soutěží, organizaci ankety 
Nejlepší sportovec a Dne sportu pro seniory. 

 

 Členové výboru JUS byli seznámeni s provozními opatřeními v období vánočních a novoročních 
svátků. 
 

 Členové výboru JUS byli seznámeni s přípravami 45. výročí založení TJ Podyjí Černíč. V této 
souvislosti byly přijaty tyto usnesení: 

 
Usnesení č. 17/2019 
Výbor JUS bere na vědomí informace o stavu příprav oslav 45. založení TJ Podyjí Černíč a v 
této souvislosti schválil přidělení finančního příspěvku TJ Podyjí Černíč ve výši 5 tis. Kč. 
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Usnesení č. 18/2019 
Výbor JUS u příležitosti oslav 45. výročí založení TJ Podyjí Černíč schválil návrh na ocenění 
pana Jana Bulanta Čestným uznáním ČUS. Návrh na ocenění bude zaslán na centrálu ČUS do 
30.11.2019. 
 
 

 Další diskuse byla vedena k jednotlivým bodům jednání. 
 
V závěru předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání. Termín dalšího 

jednání výboru JUS bude dohodnut dle aktuální potřeby. 
  
 

Zapsal dne 15. 11. 2019  Ing. Holub Vítězslav 

 
 


