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Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás i v této složité době informoval o některých skutečnostech, které se nás 

sportovců dotýkají. Česká unie sportu reaguje na situaci, kterou doba přináší a snaží se sportovcům 

pomoci zveřejňováním důležitých informací, doporučení či návodů, které klubům mohou pomoci. 

Důležité informace uvádíme vždy aktuálně na našich webových stránkách 

http://www.sportjihlava.cz/ 

1. Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu 

Zde najdete  informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické 
ztráty. Jde např. o možné úlevy, finanční úvěry a výpomoci a informace pro zaměstnavatele a 
zaměstnance. Více informace najdete v odkaze: Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu 
nouzového stavu 

2. Vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci v rámci Programu Jednorázové sportovní akce v 
Jihlavě 2020 

Rada města Jihlavy schválila vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci v rámci Programu Jednorázové 
sportovní akce ve městě Jihlava pro období 1. 1. - 31. 12. 2020. 
 
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: 500 000 Kč 
Maximálně výše podpory:  50.000 Kč na jednu žádost, do 60% celkových uznatelných nákladů 
Termín podání: 30. 3. - 9. 4. 2020 do 14 hodin. 
Subjekt může podat max. 1 žádost v rámci této výzvy, subjekty s více oddíly max. 1 žádost na oddíl 
 
Výzva k podání žádostí je zveřejněna na úřední desce a webu města -https://www.jihlava.cz/2020/ds-
57273/archiv=0&p1=118031. 

3. Projekt ČUS – Sportuj s námi 2020 přerušen 

Vyhlášení nouzového stavu a nařízení omezeného pohybu osob vládou ČR dne 16. března – důsledku 
opatření proti šíření nemoci COVID-19 se vztahuje také na veškeré sportovní aktivity v 
zemi. Absolutní zákaz přítomnosti osob na všech sportovištích pro veřejnost v současné době 
utlumil jakoukoliv organizovanou sportovní činnost. Z tohoto důvodu byl projekt ČUS – Sportuj 
s námi 2020 přerušen a VV ČUS na svém příštím možném zasedání rozhodne, zda projekt bude 
pokračovat, či bude předčasně ukončen. Z našich akcí, které byly do projektu zahrnuty, se toto týká 
následujících akcí: 
 

Název akce Datum Název organizace 

AXIS NOČNÍ DESÍTKA - odloženo 21. 3. 2020 Pteam sport z. s. 

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

SAPELI CUP - MANKOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 18. 7. 2020 TJ SAPELI POLNÁ, z.s. 

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

XVI. ročník plaveckých závodů Jihlavský ježek 17. 10. 2020 SK VODOMÍLEK, z.s. 

Běh Heulosem – Memoriál Jiřího Šmrhy 18. 10. 2020 Běžec Vysočiny z. s. 

http://www.sportjihlava.cz/
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
https://www.jihlava.cz/2020/ds-57273/archiv=0&p1=118031
https://www.jihlava.cz/2020/ds-57273/archiv=0&p1=118031
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4. Pomocník pro SK/TJ - zápis údajů do Rejstříku MŠMT 

Některé SK/TJ obdržely z MŠMT e-mailové výzvy k doplnění 
informací, konkrétně sportovců a trenérů, do Rejstříku MŠMT 
a spojují toto doplnění s výplatou dotace MŮJ KLUB 2020. 
Ačkoli MŠMT ve výzvě programu MŮJ KLUB 2020 nic 
takového nepožadovalo a pro dotaci určilo jako rozhodující 
jmenný seznam, opírá nyní MŠMT svůj požadavek o změnu 
zákona o podpoře sportu. Myslíme, si, že ze strany MŠMT jde 
o naprosto nadbytečný krok, nicméně všem, kteří o dotaci 
z tohoto programu žádali, doporučujeme s MŠMT v případě, 
že je vyzvalo, komunikovat a případně informace do Rejstříku 
doplnit. Proto, aby to pro Vás bylo snazší, jsme připravili Pomocníka – prezentaci, která Vás provede 
úskalími exportu dat z IS ČUS do tzv. csv souboru MŠMT. Tuto prezentaci jsme umístili do 
Zabezpečené sekce našich webových stránek: Pomocník pro SK/TJ - zápis údajů do Rejstříku MŠMT 

5. Postup SK/TJ při nemožnosti konání volební valné hromady 

V současné situaci se může stát, že SK/TJ nemůže udělat Valnou hromadu popř. jiné zasedání 
nejvyššího orgánu, které volí nové nebo potvrzuje staré členy statutárního orgánu. Z tohoto důvodu 
připravila ČUS návod, co v tomto případě dělat. Informace k této tématice najdete v odkaze: Postup 
spolku při nemožnosti konání volební valné hromady 

6. Překážky v práci na straně zaměstnavatele (SK/TJ) 

Také další téma se týká současné situace, kdy SK/TJ je v pozici zaměstnavatele. K této problematice 
vydala ČUS pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v práci na straně 
zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu 
mzdy. Více najdete v odkaze: Překážky v práci na straně zaměstnavatel (SK/TJ) 

7. Úprava provozních hodin sekretariátu JUS 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR oznamujeme, že provoz pracoviště Jihlavské unie 
sportu je omezen. V pracovní dny je otevřeno od 8,30 hod. do 12,00 hod. V nezbytném případě nás 
můžete kontaktovat na tel.: Holub 724 136 213, Němcová 728 949 232. Děkujeme za pochopení. 

8. Účetní výkazy TJ, SK za rok 2019 

V únorové Informaci jsme Vás upozorňovali, že do 15. 4. 2020 je třeba vložit do Informačního 
systému ČUS účetní výkazy TJ, SK. Vzhledem k tomu, že termíny ze strany Daňové správy byly 
posunuty, tak i ČUS reaguje a posunula termín pro vložení účetních výkazů do 30. 6. 2020. Nicméně 
SK/TJ, které již mají výkazy zpracovány, prosíme, aby na tento prodloužený termín nečekaly a vložily 
výkazy do IS ČUS hned, jak je budou mít hotové. 
 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 
 
V Jihlavě dne 27. 3. 2020 

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

http://www.sportjihlava.cz/prezentace-a-seminare
http://www.sportjihlava.cz/postup-spolku-pri-nemoznosti-konani-volebni-valne-hromady?zpet=
http://www.sportjihlava.cz/postup-spolku-pri-nemoznosti-konani-volebni-valne-hromady?zpet=
http://www.sportjihlava.cz/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnavatel-sk-tj?zpet=

