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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 

pro Vás důležité: 

1) Vyúčtování dotace MŠMT – Můj Klub 2020 
MŠMT zveřejnilo na svých webových stránkách formuláře k vyúčtování dotace Můj Klub 2020. 
Vyúčtování této neinvestiční dotace a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 
2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky 
ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování MŮJ KLUB 2020 
zpřístupněn od 1.12.2020.  

Formulář „Vyúčtování a finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých 
příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv" musí příjemce dotace nahrát 
a zaslat nejpozději do 15. 2. 2021 (MŠMT doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu 
dřívějším, a to do 31. 1. 2021):  

Manuál platný pro dotační výzvy MŮJ KLUB 2020 

MUJ_KLUB_2020_manual vyuctovani a FV_fin.pdf  

Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB 2020:  

MK2020_vyúčtování_vypořádání.xlsx  

V případě potřeby se obraťte na paní Moniku Němcovou, mailem:  jus@sportjihlava.cz nebo 
telefonicky:  567301938. 

2) Aktualizace členské základny a pasportizace 
Tak jako každý rok vydala Česká unie sportu pokyny ke statistickému šetření stavu členské základny a 

k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení. Statistická data jsou používána nejen při jednáních 

se státními a samosprávními institucemi, ale jsou podkladem pro export dat do Rejstříku NSA a také 

byla data v letošním roce z Informačního systému ČUS využívána pro podání žádosti na Můj Klub 

2021. 

Co je třeba udělat? 

1. Aktualizovat stav členské základny v Informačním systému ČUS https://iscus.cz  –  termín do 31.12. 

2020 

Poznámka:  

TJ,SK, které podávaly žádost Můj Klub 2021 a využívaly k tomu data z IS ČUS, již aktualizaci členské 

základny provedly. 

2. V případě, že máte v Informačním systému ČUS zařazen pasport sportovních zařízení, provést jeho 

aktualizaci - termín do 31.12. 2020 

Informace o sportovních zařízeních v IS ČUS jsou stále neúplné a je potřeba je zkontrolovat, opravit a 

doplnit. 

https://www.msmt.cz/file/54102/
https://www.msmt.cz/file/54103/
mailto:jus@sportjihlava.cz
https://iscus.cz/
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Pokyny ke správnému vyplňování najdete v manuálech k IS ČUS na našich webových stánkách 
v sekci – Informace pro TJ,SK – Software – Informační sytém ČUS pro TJ,SK – manuály nebo přímo 
na webové stránce https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html 

3) 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 byl odeslán 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. 
 

4) Vyúčtování příspěvku Kraje Vysočina na mládež za rok 2020 
Dotace ve výši 473 587,-, kterou Jihlavská unie sportu obdržela z Kraje Vysočina na podporu 
celoročního sportování dětí a mládeže v TJ,SK, byla kompletně rozeslána dle schváleného usnesení č. 
1/4 Valné hromady Jihlavské unie sportu a dle usnesení Výboru Jihlavská unie sportu č.13/2020.  
 
Formulář pro vyúčtování tohoto příspěvku, který vám byl zaslán minulý týden, prosím zašlete do 11. 
1. 2021. 
 

5) Výzva Provoz a údržba 2021 
Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu Provoz a údržba 2021 viz 

 https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/. 

Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních 

organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech ne zcela systémově poskytována 

v rámci výzev Můj klub a Národní sportovní agentura se proto rozhodla vyčlenit podporu 

provozovatelů sportovních zařízení do samostatné výzvy. 

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 30. listopadu 12:00 h do 23. prosince 2020 17:00 h. 

6) Jednání Vlády ČR o rozvolňování opatření proti COVID-19 
Jak jistě víte, Vláda ČR včera 29.11.2020 jednala o rozvolňování opatření v souvislosti s COVID-19.  

V médiích se objevují různé informace, které ne vždy věrně zobrazují daný stav, popř. informují 

útržkovitě. Bohužel nemáme k dispozici usnesení Vlády v této problematice, ani rozhodnutí 

Ministerstva zdravotnictví (MZDR). Proto můžeme pouze uvést skutečnosti, které jsou obsaženy 

v Protiepidemickém systému ČR (PES) platné pro 3 stupeň, který by měl platit od čtvrtka 3. 12. 

2020 - tj. pro rekreační sportování by mělo platit, že ve vnitřních sportovištích mohou probíhat  

pouze individuální sporty a to do 10 osob. Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. 

Zatím více informací nemáme. Jakmile budou k dispozici výkladová stanoviska, popř. Vláda či MZDR 

vše upřesní, budeme Vás ihned informovat. 

 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 
 

V Jihlavě dne 30. listopadu 2020 
Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html
https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/

