Informace - č. 2 prosinec 2020
Vážení sportovní přátelé,
v závěru roku mi dovolte, abych Vás ještě informoval o některých záležitostech, které souvisí
s činností SK/TJ, popř. připomenul některé podstatné věci:

1) 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.

Povinnost zápisu spolku do evidence údajů o skutečných majitelích
V minulé informaci jsme Vás upozorňovali, 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, doporučujeme, aby SK/TJ tuto povinnost nepodcenily a
stanovenou lhůtu dodržely. U spolků není návrh na zápis údajů do evidence skutečných majitelů
zpoplatněn. Celé problematice se věnuje legislativně – právní odbor ČUS ve svém příspěvku, který
byl publikován v posledním Zpravodaji ČUS. 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.

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/.
Lhůta pro podání žádostí je stanovena do 23. prosince 2020 17:00 h.

Vyúčtování příspěvku Kraje Vysočina na mládež za rok 2020
Formulář pro vyúčtování tohoto příspěvku, který vám byl zaslán, prosím zašlete do 11. 1. 2021.

2) Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 18. 12. 2020
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 č. 1332 a č.
tlumočíme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu ke sportovní činnosti.
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Na základě Usnesení 1332 a Usnesení 1334 jsou s účinností od 18. 12. 2020 00:00 hod. do
dne 23. 12. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení, a to jednak v souvislosti
s volným pohybem osob (Usnesení 1334) a dále k zákazu či omezení provozoven, dalších zařízení a
akcí
(Usnesení
1332).
Výklad
podmínek
uvádí
též
vládní
COVID
Portál https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty
Oproti předchozím omezením dochází opět ke zpřísnění pravidel. Snížen je počet společně
sportujících osob v rámci amatérského sportu na venkovních sportovištích, v přírodě a parcích, a to
na 6 osob. Vnitřní sportoviště pro veškerý amatérský sport jsou opět uzavřena.
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3) Zveřejňování účetní závěrky za rok 2019
31.12.2020 je termín pro zveřejnění účetní závěrky za rok 2019 na rejstříkovém soudě v Brně
viz adresa: Krajský soud v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Vážení sportovní přátele,
dovolte mi, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků, klid a rodinnou pohodu a
doufám, že rok 2021 bude lepší než rok letošní.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

V Jihlavě dne 18. prosince 2020
Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

