
Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás v tomto předvánočním čase informoval o skutečnostech, které před koncem roku považujeme 

za důležité. 

1) Vyúčtování dotací 2019 

 Program MŠMT - MŮJ KLUB 2019 - připomenutí 

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

rok 2019. Před odesláním v listinné podobě je nutné nahrát do systému IS Sport. Ten je pro 

nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 1. 12. 2019. Podrobné informace a 

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

 

 Dotace Kraje Vysočina na mládež 2019 

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 byl již zasílán 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 

IDO02836.0002" 

Termín vyúčtování je do 10.1.2020. 

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

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 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-3
http://www.msmt.cz/file/51494/
http://www.msmt.cz/file/51495/
https://iscus.cz/
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html


3) Připomenutí - 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 byl 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. 

 

4) Vyhlášené sportovní grantové programy Kraje Vysočina na rok 2020 

Kraj Vysočina vyhlásil sportovní grantové programy na rok 2020. V následujícím přehledu najdete všechny 

podstatné náležitosti. 

ID 
programu 

Název dotačního programu 
Finanční alokace 

v Kč 
Datum zahájení 
sběru žádostí 

Datum 
ukončení 

sběru žádosti 

FV02766 JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020 1 800 000 Připravuje se Připravuje se 

FV02773 

POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A 
SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 600 000 13.1.2020 31.10.2020 

FV02772 KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020  8 000 000 13.1.2020 24.1.2020 

FV02769 SPORTOVIŠTĚ 2020 3 000 000 13.1.2020 24.1.2020 

FV02768 ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 900 000 13.1.2020 31.10.2020 

FV02754 SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020 4 500 000 13.1.2020 24.1.2020 

FV02753 CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020 500 000 1.2.2020 14.2.2020 

 

5) Vyhlášené sportovní programy statutárním městem Jihlava na rok 2020 

Statutární město Jihlava uveřejnilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy 

na projekt v oblasti sportu a tělovýchovy - Dlouhodobá činnost organizace 2020 – členská základna do 19 let a nad 19 

let, realizovaného v období od 1. 1. – 31. 12. 2020. Žádosti lze podávat od  9. 1. – 17. 1. 2020 do 12 hod. Více 

informací získáte v odkaze Dlouhodobá činnost organizace 2020. 

6) Zveřejňování účetní závěrky za rok 2018 

Připomínáme TJ, SK povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2018, jehož termín je do 31.12.2019. 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 

 

Vážení sportovní přátele, 

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

sportovních úspěchů v novém roce 2020.  

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

18. 12. 2019 
Ing. Holub Vítězslav 
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02766?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02766?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02773?kat=4&s=vse
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https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02773?kat=4&s=vse
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