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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 12. 10. 2020 č. 1021 k vyhlášení zákazů a omezení  s 
účinností  od 14. 10. 2020 do dne 3. 11. 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 

 Velmi důležité: 
NSA vydala dodatek č. 1 k již zveřejněné výzvě MŮJ KLUB 2021. Tento dodatek se zaměřuje na 
doplnění nejasností a dále upravuje některé články výzvy. Tento dodatek mění také lhůtu pro podání 
žádosti, která je nově stanovena od 22. října do 16. listopadu 2020. S výzvou včetně nového 
dodatku se můžete seznámit zde... 
 
 Ode dneška dne 16. 10. je spuštěno „nové“ prostředí Rejstříku sportu NSA, které bude od 
data možného podávání žádostí tj. od  22.10. obsahovat i formulář pro podání žádosti na Můj Klub 
2021. SK/TJ, které neprovedly ve starém prostředí registraci, musí nejprve provést registraci na 
stránkách rejstriksportu.cz. V současné době již funguje možnost exportu dat z IS ČUS do Rejstříku 
sportu NSA, který zajistí zápis Sportovců a Trenérů do Rejstříku NSA v požadované struktuře. Tuto 
funkci najdete na kartě Členové nebo  Oddíly.  
 
 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/2796ZWF.pdf
http://www.cuscz.cz/files/2796ZWF.pdf
https://www.agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/10/Vyzva_2_2020_MUJ_KLUB_2021_ve-zneni-dodatku-c.-1.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. 

 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 
 
 

V Jihlavě dne 16. října 2020 
Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 


