
 

Vážení sportovní přátelé, 

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

 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. 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. 

 

 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. 

 

 ČUS - Sportuj s námi 2020 

Česká unie sportu průběžně vyhodnocuje přihlášky do projektu ČUS - Sportuj s námi 

2020. Pro rok 2020 se přihlásilo z našeho okresu méně zájemců, bohužel nebyly 

přihlášeny již tradiční akce. I přesto pro informaci přehled přihlášených: 

Podpora Název akce Datum Název organizace 

ANO AXIS NOČNÍ DESÍTKA  21. 3. 2020 Pteam sport z. s. 

ZATÍM 
NEVYHODNOCENO 

Den sportu pro Seniory 10. 6. 2020 
Jihlavská unie sportu, 

z.s. 

ZATÍM 
NEVYHODNOCENO 

SAPELI CUP - MANKOVO SPORTOVNÍ 
ODPOLEDNE 

18. 7. 2020 TJ SAPELI POLNÁ, z.s. 

ZATÍM 
NEVYHODNOCENO 

Hurá na hřiště 25. 7. 2020 
TJ Velký Beranov 1975, 

z. s. 

ZATÍM 
NEVYHODNOCENO 

XVI. ročník plaveckých závodů Jihlavský 
ježek 

17. 10. 2020 SK VODOMÍLEK, z.s. 

 

 Příspěvek na sportovní akce realizované v roce 2020 

Předpokládáme, že ze zdrojů JUS podpoříme akce, které nebyly centrálou ČUS vybrány v 

rámci projektu ČUS - Sportuj s námi 2020. Proto Vás žádáme o informace o pořádání 

sportovních akcí pro mládež v průběhu roku 2020, 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 2019 

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/


 

Do 15.4.2020 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 . Po uložení je ještě třeba 

odeslat výkaz tlačítkem ODESLAT v záložce výkazy - viz obrázek. 

  

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. 

4) Anketa Nejlepší sportovec Jihlavska 2019 

JUS je opět spoluorganizátorem ankety o Nejlepšího sportovce Jihlavska za rok 2019. Slavnostní 

galavečer proběhne ve čtvrtek 16. dubna 2020 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 2020 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. 

https://www.cuscz.cz/o-nas/vyznamenani-cus.html


 

6) Změna v zápise sportovců a trenérů do rejstříku sportu MŠMT 

V návaznosti na novelu zákona o podpoře sportu došlo koncem roku 2019 ke změně ve struktuře 

zapisovaných dat o fyzických osobách, tedy o sportovcích a trenérech, do Rejstříku sportu MŠMT. 

Zásadní změnou je, že ČUS  už nemůže zapisovat data sdružených TJ, SK z IS ČUS do tohoto 

Rejstříku. Poslední aktualizace  údajů TJ a SK byla Českou unií sportu provedena dne 4.12.2019. 

Data k 31.12.2019 už ČUS nemohla zapsat, neboť  to již Rejstřík neumožňoval. 

Sportovní organizace, které chtějí zapisovat údaje o sportovcích a trenérech do Rejstříku sportu 

MŠMT, si musí stáhnout novou verzi souboru CSV, kterou najdou na internetové 

stránce https://rejstriksportu.msmt.cz/user/struktura-csv a upravit si svoji členskou základnu 

samostatně. 

 

Podrobný manuál k registraci do Rejstříku sportu MŠMT a doplňování údajů do souboru CSV 

najdete ZDE. 

Pevně věříme, že přechodem sportu z gesce MŠMT pod Národní sportovní agenturu bude 

opět možné, aby data Rejstříku mohly vkládat ze svých informačních systémů jak sportovní 

svazy, tak střešní sportovní organizace, aby se tak byrokratická zátěž SK a TJ snížila. 

7) Přednáška RODIČE A TALENT 

Z pověření  předsedy jihlavské Komise pro sport a tělovýchovu Mgr. Petra Ryšky si Vám dovolujeme 

přeposlat následující  informaci: 

Vážení kolegové, 

dovoluji se na Vás obrátit s tímto mailem, protože bych rád pokračoval v odborných přednáškách pro 

sportovní prostředí v Jihlavě. Předběžně domlouvám trojici velmi kvalitních lektorů pro přednášku a 

diskusní fórum na téma RODIČE A TALENT. Jedná se o přednášku pro trenéry a rodiče dětí, kteří mají 

zájem o diskusi jak pracovat s talentovanými dětmi, jaké překážky se musí v průběhu kariéry 

https://rejstriksportu.msmt.cz/user/struktura-csv
https://rejstriksportu.msmt.cz/User/manual.pdf


 

překonávat, atd. Byl bych rád, pokud by termín přednášky byl přijatelný pro co nejširší skupinu z Vás, 

neboť se domnívám, že může být velice přínosná a zajímavá nejen pro trenéry a rodiče talentovaných 

sportovců, ale i pro ostatní. Proto se Vás ptám, které z níže uvedených termínů byste za Váš 

sportovní klub preferovali? 

St-18.3., Čt-19.3, Út-24.3., St-1.3., jiné? Nebo napište nejvýhodnější den v týdnu. Přednáška by 

začínala v 18.00 a nejspíše by byla opět v Aule VŠPJ a pro jihlavské sportovní subjekty zdarma. 

Diskutovali by s Vámi tito lektoři: 

Michal Ježdík – 168 reprezentačních startů za ČR v basketbale, působil jako hlavní trenér 

basketbalové reprezentace mužů i U20, extraligový basketbalový trenér, člen trenérského týmu 

vítěze NBA Detroit Pistons, stáže ve Španělsku, USA, Japonsku a Německu, sportovní ředitel CBF, 

autor řady odborných článků 

Zdeněk Haník- 150 reprezentačních startů za ČR ve volejbale, působil jako hlavní trenér mužů ČR a 

Rakouska, místopředseda Českého volejbalového svazu a místopředseda ČOV pro vzdělávání, vedoucí 

úseku metodiky a rozvoje ČVS, jako VŠ pedagog působil na UP v Olomouci a FTVS UK v Praze, autor 

několika knih o volejbale a řady odborných článků 

Michal Barda – 218 reprezentačních startů za ČR v házené, 10 let kapitánem reprezentace, hráč 

výběru světa, vítěz Champions League, trénoval mužskou reprezentaci ČR a Duklu Praha, lektor 

Mezinárodní házenkářské federace a MOV, autor řady odborných článků 

S přáním krásného dne  Mgr. Petr Ryška 
 

Případné vyjádření posílejte na e-mail:  Petr.Ryska@czechswimming.cz 

 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

V Jihlavě dne 10.2.2020 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 


