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Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi informovat Vás o některých záležitostech, které souvisí s činností SK/TJ a jsou velmi 

důležité pro další financování.  

 Česká unie sportu požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť ve výši 1 miliardy 

korun. Důvodem je, že se SK/TJ musí obejít bez příjmů z uzavřených sportovišť. Nejpostiženější 

oblastí ve sportu jsou právě spolky vlastnící nebo provozující sportoviště – nemají peníze na mzdy 

zaměstnancům a musí platit náklady za energii a provoz. Česká unie sportu proto po dohodě 

s Národní sportovní agenturou požádala dopisem premiéra Andreje Babiše o poskytnutí mimořádné 

státní podpory ve výši 1 miliardy korun pro spolky se sportovištěm.  

 Vzhledem k tomu, že rok 2020 je přechodový mezi kompetencemi MŠMT a Národní 

sportovní agentury (NSA), nemůže žádná z těchto institucí vyhlásit nový program na rok 

2020, který by umožnil podporu v souvislosti s COVID-19 realizovat. Nicméně se podařilo 

urychleně připravit vládní návrh „Zákona o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu“. V případě jeho schválení by následně 

mohla NSA vypsat a realizovat program na podporu SK/TJ postižených výše uvedenou situací.  

 V této souvislosti bylo sportovní prostředí upozorněno, že velmi mnoho SK/TJ nemá 

v pořádku zákonné povinnosti ve vztahu ke spolkovému rejstříku, což je podmínkou pro přidělení 

dotačních prostředků. Velmi častým nedostatkem je skončení funkčního období statutárních 

orgánů, které nebylo ze strany SK/TJ při opětovném zvolení do spolkového rejstříku zapsáno.  Dalším 

nedostatkem je to, že chybí ve Sbírce listin rejstříkového soudu povinné dokumenty, které dokládají 

zapisované skutečnosti (např. rozhodnutí o volbě členů orgánů, účetní závěrky od roku 2014 popř. 

výroční zprávy (povinně u účetní závěrky ověřené auditorem) atd. Všechny tyto skutečnosti mohou 

vést k tomu, že případné podpory ze strany poskytovatelů, nebudou SK/TJ poskytnuty, protože 

nemají splněnu výše uvedenou zákonnou povinnost! 

 Jihlavská unie sportu prošla všechny údaje sdružených SK/TJ ve spolkovém rejstříku a musíme 

bohužel konstatovat, že výše uvedené nedostatky, na které bylo sportovní prostředí upozorněno, 

se týkají také většiny sdružených SK/TJ. Přitom pouze stačí z Informačního systému ČUS výkazy 

příslušného období vytisknout, podepsat, naskenovat, vypálit na CD a zaslat na spolkový rejstřík.  

 Proto na Vás apelujeme, protože to nemůžeme udělat za Vás, abyste si prověřili Vaše 

zapsané údaje ve spolkovém rejstříku včetně obsahu sbírky listin a případné nedostatky odstranili. 

Kontrolu zapsaných údajů zjistíte na portálu JUSTICE.  Dokumenty, které musí 

obsahovat sbírka listin, upravuje §66 zákona č. 304/2013Sb. o veřejných 

rejstřících. Splnění těchto povinností bude zcela jistě vyžadováno při 

vyhlášených dotačních programech. Doplněním a vyřešením těchto záležitostí 

předejdete případným problémům s přidělením dotace či podpory. 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

V Jihlavě dne 4. května 2020 
Ing. Holub Vítězslav 
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

