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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. Dopad COVID-19 na sportovní organizace 

 Národní sportovní agentura zveřejnila výzvu k podávání žádostí o podporu z programu 
COVID-SPORT, který je určen pro SK/TJ postižených celosvětovou pandemií COVID-19. Žádosti lze 
podávat až do 31.8.2020. 
Program obsahuje: 
Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení 
určeno pro sportovní organizaci provozující sportovní zařízení, s jehož provozováním souvisejí fixní 
náklady, které musí provozovatel uhradit  bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení uzavřené 
 
Oblast podpory B – organizace sportovních akcí 
určeno pro sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci, která musela být 
zrušena, omezena či odložena  
 
Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení 
pro sportovní organizaci, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení, které bylo 
zcela či z části uzavřeno. 
 
Odkaz zde: 

 
 
 V případě jakýchkoli dotazů k této problematice se neváhejte na Jihlavskou unii sportu 
obrátit. Paní Monika Němcová byla vyhlašovatelem programu (NSA) na tuto problematiku 
proškolena, takže Vám určitě poradí a pomůže. Kontakt email: jus@sportjihlava.cz, nebo tel.: 724 230 
273. 
 

2. Příprava dotačního programu "KABINA" k rozvoji infrastruktury v obcích do 3000 obyvatel 

 Podmínky programu nebyly dosud finalizovány. Nicméně podpora v tomto programu směřuje 

k rozvoji sportovní infrastruktury v obcích do 3000 obyvatel a to ať formou technického zhodnocení 

nebo novou výstavbou. Není tedy omezena pouze na dotaci na opravu či výstavbu kabin, ale bude ji 

možné použít i na technické zhodnocení či výstavbu sportovního zařízení (obnova povrchu, apod.). 

Výše podpory je limitována částkou 500 tis na obec, v jejímž katastrálním území sportoviště leží. 

Žadatel (obec nebo spolek) musí být vlastníkem nemovité věci, která bude předmětem dotace. NSA 

zvažuje i možnost mít danou nemovitost v pronájmu, výpůjčce nebo pachtu po dobu minimálně 

https://www.agenturasport.cz/covid-sport/
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udržitelnosti projektu, což doloží příslušnou smlouvou. Vždy však bude vyžadován souhlas obce s akcí 

a její spolufinancování. O výši povinného spolufinancování není dosud rozhodnuto. 

 
3. Kontrola údajů ve spolkovém rejstříku 

 Již v minulé informaci jsme uváděli, že správné údaje ve spolkovém rejstříku 
budou podmínkou pro vyplácení jakýchkoli financí ze státních dotací. Proto opět 
apelujeme na funkcionáře SK/TJ, aby zkontrolovali všechny zápisy, které mají ve 
spolkovém rejstříku (portál JUSTICE), zda odpovídají skutečnosti a zda mají založeny 
všechny potřebné dokumenty ve sbírce listin.  
 
Opět připomínáme, když si nebudete jisti, nebo nebudete vědět jak na to, neváhejte 
nás kontaktovat. Rádi pomůžeme. 

 

 

4. MMR vyhlásilo dotační program na sportovní infrastrukturu pro obce od 3 - 10 tis. obyvatel 

 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na 
rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal pro obce od 3 
do 10 tis. obyvatel. Žádosti lze podávat až do 28. srpna 2020. Podrobnosti k 
programu najdete zde: Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli 

 
 

Informace Jihlavské unie sportu 

1. Valná hromada JUS 

 

dovoluji si Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za účast na valné hromadě Jihlavské 

unie sportu a důvěru, kterou jste mi dali pro další volební období 2020-2024. Děkuji. 

 

2. Dotace Kraje Vysočina na mládež 

  

 Obdrželi jsme již finanční prostředky z Kraje Vysočina na mládež pro TJ, SK. 

Valná hromada Jihlavské unie sportu schválila rozdělení přidělené částky ve výši 473 587,- Kč pro 

naše sdružené TJ, SK. V nejbližších dnech rozešleme TJ, SK, kterým byl VH JUS příspěvek schválen, k 

podpisu příslušnou smlouvu. Prosíme o její podepsání a zaslání na sekretariát JUS, na adresu: 

Jihlavská unie sportu, z. s., Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, 58601, nebo podepsanou smlouvu 

můžete vhodit do schránky JUS na bazéně. Po podpisu smlouvy Vám budou finanční prostředky 

zaslány na příslušné účty. 

 

3. Aktivní granty Kraje Vysočina 2020 

 Stále se můžete hlásit do grantových programů Kraje Vysočina týkající se především pořádání 
a účasti na mistrovstvích v roce 2020 - viz: aktivní programy 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
https://www.fondvysociny.cz/dotace?id=aktivni&kat=999
http://www.sportjihlava.cz/
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2020/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
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ID 
podpory 

Název dotace 
Finanční 
alokace 

Datum 
zahájení sběru 

žádostí 

Datum 
uzávěrky 

FV02768 
ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 

2020 

900 000,- Kč 13.1.2020 31.10.2020 

FV2773 
POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, 

SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020  

600 000,- Kč 13.1.2020 31.10.2020 

FV02766 JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020  1 800 000,- Kč 31. 8. 2020 11. 9. 2020 

 

 

4. Nezapomeňte !!!  

 Upozorňujeme TJ, SK, které obdržely v roce 2019 dotaci z programu MŠMT MŮJ KLUB 

2019, že musí dle části III. odst. 4 Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30.6.2020 nahrát do 

systému IS-SPORT (dokumenty organizace) roční zprávu o činnosti spolu s účetní závěrkou za 

rok 2019. Formát Roční zprávy můžete využít z předchozího roku, účetní závěrku můžete použít z 

našeho IS ČUS v sekci finanční výkazy. 

 

5. Účetní výkazy TJ, SK za rok 2019 

 

 V průběhu korona období jsme Vás informovali o prodloužení 

termínu vkládání účetních výkazů do IS ČUS. Původní termín (15.4.) pro 

vkládání účetních výkazů do IS ČUS  byl prodloužen, nejpozději však do 30.6.2020. Proto Vás prosíme 

o vložení těchto výkazů do Informačního systému. Můžeme Vám 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. 

 

Pro informaci uvádíme výčet TJ/SK, které dosud nevložily výkazy do IS ČUS: 

Org. ID Název 

CZ0632018 Sportovní klub Jihlava, z.s. 

CZ0632027 KVL SLAVOJ Kostelec z.s. 

CZ0632030 TJ Neslyšící Jihlava, z.s. 

CZ0632042 FSC Stará Říše z.s. 

CZ0632046 SK Telč, z.s. 

CZ0632048 TJ Větrný Jeníkov, spolek 

CZ0632049 Sportovní klub Rohozná, z.s. 

CZ0632058 Míst.asociace SPV v Mrákotíně 

CZ0632063 TJ Mír Nadějov z.s. 

CZ0632064 TJ Věžnice, z.s. 

CZ0632074 Tělovýchovná jednota Zhoř, z.s. 

CZ0632102 TJ Dušejov 2000, z.s. 

CZ0632103 DUKLA  Jihlava - mládež, z.s. 

CZ0632106 Sportovní klub Pavlov z.s. 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02768?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02768?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02773?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02773?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02766?kat=4&s=vse
https://iscus.cz/
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Org. ID Název 

CZ0632110 Běžec Vysočiny z.s. 

CZ0632122 Florbalová škola Jihlava, z.s. 

CZ0632123 Karate klub Vysočina, o.s. 

CZ0632131 ŠSK Demlova Jihlava, z.s. 

CZ0632133 CBU Vysočina - SK KYONGGI KWON, z.s. 

CZ0632134 FC  Bítovčice, z.s. 

CZ0632136 SK Polytechnik Jihlava, spolek 

CZ0632137 SK MG Vysočina Jihlava, z.s. 

CZ0632138 Pteam sport, z.s. 

CZ0632139 Horolezecký klub Telč z.s 

CZ0632142 Judo Vysočina z.s. 

 

 

6. Veřejné projednávání k výstavbě Horácké multifunkční arény 

se bude konat v pátek 26.6. od 17. hodin v prostorách VIP-G CZ Loko arény. V případě zájmu této 

příležitosti využijte. 

 

 

 

7. Diskusní fórum na téma Rodiče a talent 

 
 Ve čtvrtek 25.6. proběhne ve výukovém centru VŠPJ další z odborných přednášek pro 
sportovní veřejnost. Tentokrát na téma Rodiče a Talent budou v Jihlavě přednášet a diskutovat 
sportovní a trenérské legendy Michal Ježdík – dlouhodobý reprezentant a reprezentační trenér 
basketbalu, Zdeněk Haník – dlouhodobý reprezentant a reprezentační trenér ve volejbalu a Michal 
Barda – dlouholetý reprezentant v házené. Všichni tři se zároveň dlouhodobě věnují metodické 
oblasti a jsou autoři řady odborných článků a publikací. 
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Přednášku ve spolupráci s Českou trenérskou akademií, městem Jihlava a VŠPJ organizuje Mgr. Petr 
Ryška. Přednáška je určena trenérům, ale i rodičům talentovaných dětí. Vstup je po nahlášení 
na Petr.Ryska@czechswimming.cz zdarma. 
  
 

 

mailto:Petr.Ryska@czechswimming.cz
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8. Úprava provozní doby během prázdnin 

  

 Oznamujeme úpravu provozní doby kanceláře Jihlavské unie sportu v průběhu letních 

prázdnin: 

Dovolené:  od 7. 7. - 10. 7. 2020, 6. 7. je státní svátek 

  od 27. 7. - 31. 7. 2020 

Termín dovolené se však může změnit. Informace o aktuálních termínech dovolených získáte na tel. 

čísle 567 301 938. 

Provozní doba v průběhu letních prázdnin: 
 
Pondělí  8,00 – 11,00  11,45 – 15,00 
Úterý  8,00 – 11,00  11,45 – 13,00 
Středa  8,00 – 11,00  11,45 – 15,00 
Čtvrtek  8,00 – 11,00  11,45 – 13,00 
Pátek  8,00 – 11,00  11,45 – 13,00 
 
Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám i dětem krásné prožití letních prázdnin a jsme s pozdravem 

 
 
 

V Jihlavě dne 17. června 2020 
Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 
 


