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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. Vyhlášený program COVID-Sport na sportovní organizace 

 NSA zveřejnila dodatek č.2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým 
prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020. 
 
Odkaz zde:  COVID - SPORT 
 
 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. MŮJ KLUB 2021 

 NSA zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na podporu sportovních 
klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jenž se věnují sportování dětí a mládeže od 
3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. S 
výzvou se můžete seznámit zde... 
 
Důležité upozornění !!! 
ČUS připravuje jednoduchou možnost exportu jmenného seznamu sportovců z IS ČUS do 
Rejstříku NSA (Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení). 
Vzhledem k tomu, že možnost podávání žádostí je až od 15.10.2020 doporučujeme nejprve 
provádět aktualizaci dat členské základny v IS ČUS a následně (až v termínu po otevření 
možnosti podávat dotaci na NSA) provést export z IS ČUS do Rejstříku.   
 
Samozřejmě nabízíme pomoc při zpracování žádosti. Předpokládáme, že tak jako v minulých 
případech bude paní Monika Němcová k tomuto programu proškolena přímo NSA. V případě 
jakýchkoli dotazů k této výzvě se neváhejte na Jihlavskou unii sportu obrátit - kontakt email: 
jus@sportjihlava.cz, nebo tel.: 724 230 273. 
 

3. Opětovné upozornění na kontrolu 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. 

https://www.agenturasport.cz/covid-sport/
https://www.agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/09/Vyzva_2_2020_MUJ_KLUB_2021.pdf
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/
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Informace Jihlavské unie sportu 
 

1. Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19 

Hlavní hygienička ČR vydala metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních soutěží, které 
připravila Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jsou 
určena k zajištění řádného průběhu sportovních soutěží i v této těžké epidemiologické situaci. 
Pravidla najdete zde... 
 

2. 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 

 

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 

 

3. 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 

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. 

CZ0632106 Sportovní klub Pavlov z.s. 

CZ0632122 Florbalová škola Jihlava, z.s. 

CZ0632123 Karate klub Vysočina, o.s. 

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

CZ0632134 FC  Bítovčice, z.s. 

CZ0632137 SK MG Vysočina Jihlava, z.s. 

CZ0632138 Pteam sport, z.s. 

CZ0632139 Horolezecký klub Telč z.s 

 

 

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Pravidla-pro-konani-sportovnich-soutezi-v-dobe-pandemie-onemocneni-covid-19.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Pravidla-pro-konani-sportovnich-soutezi-v-dobe-pandemie-onemocneni-covid-19.pdf
https://www.fondvysociny.cz/dotace?id=aktivni&kat=999
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
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4. Upozornění na autorská práva k obrázkům 

 Mnoho TJ/SK využívá ke své prezentaci na webu či sociálních sítích obrázky různě 

stažené z internetu. Upozorňujeme, že na moho obrázků se vztahují autorská práva a jejich užití 

je omezeno licenčními podmínkami. V současné době registrujeme několik případů, kdy 

neoprávněné použití registrovaných obrázků ze strany TJ/SK je sankcionováno platbami v řádech 

několika tisíc Kč. Doporučujem TJ/SK obezřetnost při používání "stažených" obrázků a 

doporučujeme raději využít tzv. free fotobank, kde můžete nalézt zdarma mnoho volně 

šiřitelných fotografií či videí. 

 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 
 
 

V Jihlavě dne 21. září 2020 
Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 


