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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.  

Informace Národní sportovní agentury (NSA): 

1. Veřejný spolkový rejstřík (portál JUSTICE.CZ) 

 Jak jsme uváděli v minulé informaci, tak NSA vyzvalo dopisem všechny sportovní organizace, 

aby si překontrolovaly údaje zapsané ve veřejném spolkovém rejstříku na portále JUSTICE.cz. Text 

celého dopisu, včetně přílohy, která popisuje přehled některých povinných skutečností zapisovaných 

do spolkového rejstříku a některých listin do něho vkládaných najdete zde: DOPIS NSA ke 

spolkovému rejstříku. 

2. Dopad COVID-19 na sportovní organizace 

 Dnes Vám byla samostatně zaslána informace o záměru NSA získat podklady, které jsou 

důležité ke zjištění rozsahu dopadů opatření souvisejících s pandemií Covid-19 na sportovní 

organizace. NSA proto připravila jednoduchý dotazník, které by mohly být zohledněny při přípravě 

opatření na zmírnění dopadů pandemie. Dotazník je rozeslán mailem na všechny sportovní 

organizace a NSA v rámci sbírání informací  prosí o vyplnění dotazníku co nejdříve. Dotazník můžete 

vyplnit v tomto odkaze: DOTAZNÍK. 

3. Sdělení NSA k Rejstříku sportu (bývalý rejstřík sportovců a trenérů MŠMT) 

 Dne 1. června 2020 přechází správa Rejstříku sportu z MŠMT na Národní sportovní agenturu. 

Převod Rejstříku sportu si vyžádá technickou odstávku pro zápis dat od středy 27. května 12:00 hod. 

do neděle 31. května 24:00 hod. Veřejná část Rejstříku nebude odstávkou postižena vůbec. Od 1. 

června 2020 bude Rejstřík sportu dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz. Společně s převodem 

správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o 

sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé budou pro 

přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo. 

Informace Jihlavské unie sportu 

1. Valná hromada JUS 

 Jednání VH JUS se uskuteční v plánovaném termínu 3.6.2020 od 16,30 hod. na tradičním 

místě, v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu, Tolstého 15, Jihlava. Vzhledem k tomu, že 

místnost je prostorná bez problémů splníme opatření COVID-19 týkající se požadovaných rozestupů. 

V předsálí místnosti bude umístěna nádoba na desinfekci rukou. Vstup musí být dle současných 

nařízení s rouškou. VH proběhne bez tradičního občerstvení. 

 Naší snahou bude, aby jednání VH bylo co nejrychlejší. Z tohoto důvodu jsme Vám připravili 

písemné podklady, které jsou uveřejněny na webu Jihlavské unie sportu v zabezpečené sekci - 

MATERIÁLY PRO JEDNÁNÍ 32. VH JUS 2020. Samotné jednání urychlíme pokud to půjde nejvíce 

odkazy na tento materiál. V případě jakýchkoli připomínek či dotazů nás kontaktujte na mail: 

jus@sportjihlava.cz. 

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
http://www.agenturasport.cz/kontakty-pro-aktualizaci-rejstriku/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7u6iVHX_HdSRp8fxncM1hO1cRD9Z1ndZDrcck5XGV3K34MA/viewform
http://www.sportjihlava.cz/material-pro-jednani-32-vh-jihlavske-unie-sportu?zpet=
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2. Účetní výkazy TJ, SK za rok 2019 

 

 Původní termín (15.4.) pro vkládání účetních výkazů do IS ČUS  byl prodloužen, ale i 

přesto Vás žádáme o vložení požadovaných výkazů do IS ČUS do nejdříve. Můžeme Vám tak 

následně pomoci s dalšími záležitostmi, které jsou s činností SK/TJ spojeny. 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. Aktuální informace k opatřením Vlády ČR proti šíření COVID-19 

 Na webových stránkách JUS jsme opět uveřejnili postup dalšího uvolňování opatření 
státu proti šíření nemoci COVID-19. Zároveň byly doplněny i informace týkající se opatření 
státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu. 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

V Jihlavě dne 25. května 2020 
Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 
 


