
Informace č. 2  - říjen 2020 

Vážení sportovní přátelé, 

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

důležité: 

 

1. Nová usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření 

 V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 995 k vyhlášení zákazů a omezení  s 
účinností  od 12. 10. 2020 00:00 hod. do dne 25. 10. 2020 do 23:59 hod. si Vás dovolujeme 
informovat  o plném znění  Výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. k této problematice. 

 

2. MŮJ KLUB 2021 

 Jak jsme Vás již informovali 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... 
 
 Od 15. 10. by mělo být spuštěno „nové“ prostředí Rejstříku sportu, které bude obsahovat i 
formulář pro podání žádosti na Můj Klub 2021. V této chvíli platí, že přístupové údaje budou stejné 
jako ve "starém" prostředí, není potřeba nové registrace. Registraci budou muset provést pouze 
SK/TJ, které ji ještě neprovedly ve "starém" prostředí. Seznam sportovců od 3 do 23 let bude 
automaticky překlopen do formuláře žádosti o dotaci ze zapsaných údajů Rejstříku sportu. Podle 
současných informací vyplývajících z diskuse s NSA, údaje o četnosti tréninkových jednotek a účasti v 
soutěžích, budou žadatelé muset zadávat jednotlivě přímo v žádosti o dotaci. 
 
 Samozřejmě nabízíme pomoc při zpracování žádosti. Pracovnice JUS Monika Němcová byla 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. ČUS Sportuj s námi 2021 

 
 I pro rok 2021 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se mohou zapojit TJ, SK se svými 
sportovními akcemi. Přihlásit se můžete on-line z odkazu: 

 
PŘIHLÁŠKA ČUS SPORTUJ S NÁMI 2021 

 
Přihláška je otevřena do 8. listopadu. 2020. 

 
 Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost 
neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a 
dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví 
a území celé České republiky. 
1) organizátor musí být členským subjektem ČUS; 
2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti; 
3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce 
v tomto počtu téměř nemožné); 
4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež; 

http://www.cuscz.cz/files/2794YWU.pdf
https://www.agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/09/Vyzva_2_2020_MUJ_KLUB_2021.pdf
https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/
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5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu; 
6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné; 
7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci; 
8) termín konání akcí je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

V případě, že si nebudete jistí jak se přihlásit do projektu, můžete kontaktovat paní Moniku 
Němcovou mailem: jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 301 938. 

 
 
4. Opětovné upozornění na kontrolu údajů ve spolkovém rejstříku 

 Opět připomínáme doplnění údajů ve spolkovém rejstříku, které jsou podmínkou pro 
úspěšnou realizaci žádosti ke státním dotacím, v aktuálním případě k vyhlášené výzvě MŮJ KLUB 
2021. 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. 
 
5. Členské příspěvky TJ, SK za rok 2020 

 Předpis k úhradě členských příspěvků na rok 2020, které byly stanoveny valnou hromadou 

Jihlavské unie sportu dne 3. 6. 2020 vám bude zaslán elektronickou poštou. Termín pro jejich 

zaplacení je do 31. 12. 2020. Úhrada příspěvků je podmínkou pro zařazení TJ, SK do seznamu 

příjemců finanční podpory pro rok 2021. 

 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 
 
 

V Jihlavě dne 12. října 2020 
Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

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

