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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 

 Do konce prázdnin je možné podávat žádosti o dotace na COVID-Sport 
 
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. Kontrola údajů ve spolkovém rejstříku 

 Opět připomínáme doplnění údajů ve spolkovém rejstříku, které jsou 
podmínkou pro přijetí žádosti ke státním dotacím. 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. 

 

 

Informace Jihlavské unie sportu 
 

1. 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-$firma
https://www.fondvysociny.cz/dotace?id=aktivni&kat=999
https://www.agenturasport.cz/covid-sport/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$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 

 

2. Účetní výkazy TJ, SK za rok 2019 

 V minulé informaci jsme Vás žádali o vložení účetních výkazů za rok 2019 do Informačního 

systému ČUS. Opětovně Vás prosíme o vložení těchto výkazů do Informačního systému. 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. 

CZ0632042 FSC Stará Říše z.s. 

CZ0632049 Sportovní klub Rohozná, z.s. 

CZ0632058 Míst.asociace SPV v Mrákotíně 

CZ0632063 TJ Mír Nadějov z.s. 

CZ0632064 TJ Věžnice, z.s. 

CZ0632102 TJ Dušejov 2000, z.s. 

CZ0632106 Sportovní klub Pavlov z.s. 

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. 

 

 

3. Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace 

Čestná prohlášení se často berou na lehkou váhu. V současné době je vyhlašováno mnoho 
dotačních programů, ve kterých žadatelé vyplňují a podepisují různa čestná prohlášení, kterým 
dokládají určité skutečnosti. Tento článek má za cíl upozornit na možná úskalí, která 
bezmyšlenkovitý podpis některého z čestných prohlášení může přinést. 

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
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Předně je potřeba zdůraznit, že nezáleží na tom, zda čestně prohlašující věděl o tom, že skutečnost, 
kterou prohlašuje, není pravdivá (např. že žadatel o dotaci nedluží zdravotní pojišťovně a ono je tam 
nějaké zapomenuté penále). Úmysl je totiž vyžadován jen u „obyčejného“ uvedení nepravdivého 
údaje. 
 
Nepravdivé česné prohlášení může být přímo sankcionováno jako takové. Podle ustanovení § 2 
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích se fyzická či právnická osoba 
dopustí přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy tím, že 
„úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají 
nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu“.  Za tento 
přestupek lze uložit pokutu do 20 tis. Kč, eventuálně do 50 tis. Kč, bude-li to s úmyslem získat 
výhodu. 
 
Nepravdivým čestným prohlášením se ale lze dopustit i některých trestných činů. Jde o to, že 
skutečnost, že někdo podá nepravdivé čestné prohlášení, je zpravidla posuzována jako uvedení 
jiného v omyl. To pak může být předpokladem pro spáchání např. trestného činu podvodu (§209 tr. 
zák.), poškození cizích práv (§181 tr. zák.), dotačního podvodu (§212 tr .zák) a mnohé další 
skutečnosti. 
 
Proto apelujeme, aby si "prohlašovatelé" dávali pozor co v čestném prohlášení svým podpisem 
potvrzují. Je potřeba se alespoň snažit si prohlašované skutečnosti ověřit (alespoň u zdravotních 
pojišťoven, ČSSZ a finančního úřadu) a příslušné doklady si uschovat, aby bylo možné prohlašované 
skutečnosti řádně doložit. Tímto postupem se lze vyhnout budoucím možným komplikacím. 
 
Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám i dětem krásné prožití letních prázdnin a jsme s pozdravem 

 
 
 

V Jihlavě dne 3. července 2020 
Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 
 


