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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) Povinnost zápisu spolku do evidence údajů o skutečných majitelích 
 

Bohužel aktivita, kterou vyvíjely střešní spolkové organizace vůči rozhodnutí zákonodárců o 
dalších byrokratických povinnostech spolků, nebyla vyslyšena. Nepodařilo se zákonodárce přesvědčit 
o tom, že spolky nemají skutečného majitele, tak jako firmy a zákon, který požaduje povinnost zápisu 
skutečných majitelů do tohoto neveřejného rejstříku.  

 
Upozorňujeme proto, že již jen do 1. ledna 2021 mají spolky čas zapsat stanovené údaje do 

evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen evidence). Přestože se může zdát, že se jedná o 
pouhou formalitu, je třeba důrazně doporučit, aby SK/TJ tuto povinnost nepodcenily a stanovenou 
lhůtu dodržely. Slabou náplastí je to, že zápis do evidence je velmi jednoduchý. 
 
Celé problematice se věnuje legislativně – právní odbor ČUS ve svém příspěvku, který byl 
publikován v posledním Zpravodaji ČUS na straně 10 a 11 z něhož vybíráme: 
 
„Zápisy do evidence provádí příslušný rejstříkový soud. Pro návrh na zápis je třeba využít tzv. 
inteligentní formulář – ZDE. Vyplněný formulář (lze pouze elektronicky) je třeba zaslat (nebo jinak 
doručit) místně příslušnému rejstříkovému soudu (shodný soud, který vede spolkový rejstřík). Pozor: je 
vyžadován úředně ověřený podpis. 
 
Samotné vyplnění formuláře by ve většině požadovaných údajů nemělo činit větší problémy. Určitá 
nejasnost může vyvstat u údajů specifikujících, na čem je pozice skutečného majitele založena. Je 
třeba postupovat takto:  
1. zvolit nabízenou možnost „Postavení skutečného majitele je založeno jinak“ – vybrat možnost: 
„Postavení skutečného majitele je založeno jeho funkcí ve voleném orgánu….“,  
2. dále v detailu zvolit možnost „Statutární orgán“,  
3. dále ve specifikaci zvolit možnost: „Skutečný majitel je členem statutárního orgánu“.  
 
Vzhledem k tomu, že údaje o statutárním orgánu jsou zjistitelné z veřejného spolkového rejstříku, lze 
předpokládat, že k tomuto typu zápisu (skutečný majitel = člen statutárního orgánu) není třeba 
dokládat žádné přílohy.  
 
U spolků není návrh na zápis údajů do evidence skutečných majitelů zpoplatněn. Pro úplnost je 
třeba doplnit, že rejstříkový soud v případě úspěšně provedeného zápisu spolek nikterak nevyrozumí. 
V rámci formuláře pro zápis je však umožněno vyplnit e-mailovou adresu, na kterou je zaslána 
automaticky generovaná zpráva o provedeném zápisu. Na druhou stranu, pokud soud z nějakého 
důvodu zápis neprovede, spolek o tom vyrozumí a uvede i důvody, proč nebyl zápis proveden. Lze 
doporučit využít možnosti vyplnit e-mailovou adresu, neboť evidence skutečných majitelů není veřejná 
a nelze tedy do ní nahlížet jako například do spolkového rejstříku a spolek si tedy nemůže tímto 
způsobem ověřit, zda k zápisu skutečně došlo.“ 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuscz.cz/files/2814ZWE.pdf
https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
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2) Vyhlášené výzvy NSA  
 

INVESTICE 
Národní sportovní agentura (NSA) vypsala programy a výzvy týkající se žádostí o investice. 

Programy a výzvy se člení do několika kategorií a dokumentace je poměrně rozsáhlá. Proto 
zasíláme pouze odkaz, aby si každý mohl vybrat program, či výzvu, která vyhovuje jeho investičním 
záměrům. Žádosti lze podávat od 21. 12. 2020. Pouze u programu „Nadregionální sportovní 
infrastruktura“ zatím termín, od kdy lze žádosti podávat, nebyl zveřejněn. Více informací lze najít 
v odkaze Investice. 
 

Výzva Provoz a údržba 2021 
Jak jsme Vás již informovali, tak NSA 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 do 23. prosince 2020 17:00 h. 

 

3) Vyhlášené sportovní programy statutárním městem Jihlava na rok 2021  
 

Statutární město Jihlava uveřejnilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Jihlavy na projekt v oblasti sportu a tělovýchovy - Dlouhodobá činnost 

organizace 2021 – členská základna do 19 let a nad 19 let, realizovaného v období od 1. 1. – 31. 12. 

2021. Žádosti lze podávat od 11. 1. – 18. 1. 2021 do 12 hod. Více informací získáte v odkaze 

Dlouhodobá činnost organizace 2021. 

 

4) Připomenutí - 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. 

https://agenturasport.cz/dotace/
https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/
https://www.jihlava.cz/dlouhodoba-cinnost-organizace-2021-clenska-zakladna-do-19-let-a-nad-19-let/d-542626/p1=118031
https://iscus.cz/
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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. 

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 

5) Připomenutí - 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. 
 
 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 
 

V Jihlavě dne 11. prosince 2020 
Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html

