
Informace  - únor 2021 

Vážení sportovní přátelé, 

přinášíme Vám několik informací ze sportovního prostředí, které mohou být pro Vaši činnost 
potřebné: 
 

1. Sportovní dotační programy Kraje Vysočina 
 

Kraj Vysočina vyhlásil pro rok 2021 další sportovní dotační programy SPORTOVIŠTĚ 2021, alokace 

2,5 mil. Kč - podávání žádostí od 15. 3. do 25. 3. 2021 a ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 

2021, alokace 500 tis. Kč - podávání žádostí od 15. 3. do 1. 11. 2021. 

 

2. Informace o možných podporách, úlevách a podpůrných opatřeních pro TJ/SK 
 

ČUS postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci 

zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší 

hospodářskou činností. V tomto odkaze přinášíme přehled informací o podporách, úlevách a 

podpůrných opatřeních a možnostech jejich využití sportovními subjekty. 

3. Účetní výkazy TJ, SK za rok 2020 
 

Do 15. 4. 2021 je třeba vložit do Informačního systému ČUS účetní výkazy TJ, SK (u podvojného 

účetnictví je to rozvaha a výsledovka popř. u jednoduchého účetnictví výkaz majetku a přehled o 

příjmech a výdajích). V IS ČUS si TJ, SK vybere zadání buď pro jednoduché nebo podvojné účetnictví, 

provede zápis údajů a potvrdí tlačítkem . Po uložení je ještě třeba odeslat výkaz tlačítkem 

ODESLAT v záložce výkazy - viz obrázek. 

  

Stejným způsobem budou postupovat i TJ, SK, které využívají služeb daňového poradce s tím, že 

údaje do výkazu budou vycházet z předběžné účetní uzávěrky. Později vloží výkazy dle skutečnosti. 

 

 

 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02813?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02810?kat=4&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02810?kat=4&s=vse
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
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V případě, že nebudete něčemu rozumět, obraťte se na sekretariát JUS na paní Němcovou mailem: 

jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 301 938, která Vám vše podrobně vysvětlí a samozřejmě 

pomůže. 

 

 

4. Odstartoval projekt JIHLAVA V KONDICI, aneb 3x30 min 
 
Cílem je, aby se každý z Jihlavanů minimálně třikrát v týdnu věnoval půl hodiny nějaké tělesné 

aktivitě. Podle věku a možností může jít klidně jen o procházku nebo různá protahovací cvičení. Stačí 

dát o tom vědět do facebookové skupiny Jihlava v kondici. 

Město se projektem snaží poukázat na prospěšnost pohybu a ukázat, že i v této době se dá 
pohybovat či sportovat. Věříme, že svoje nápady a doporučení si budeme předávat navzájem. Vznikla 
proto facebooková skupina „Jihlava v kondici“ 

Přidejte se tedy k nám, 3x v týdnu se věnujte pohybové aktivitě, dejte o tom vědět ostatním, staňte 
se členem skupiny "Jihlava v kondici" a sdílejte svoje nápady a postřehy. Pokud nepoužíváte 
Facebook, stačí dát vědět na mail petr.ryska@jihlava-city.cz a budete i Vy zařazeni do 
každotýdenního losování o pěkné ceny. 

 

 
  

 
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 
V Jihlavě dne 19. února 2021 

Ing. Holub Vítězslav 
předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

https://www.jihlava.cz/odstartoval-projekt-jihlava-v-kondici-aneb-3x30-min/d-543790/p1=103430
https://www.facebook.com/groups/1375098546167592
https://www.youtube.com/watch?v=TVCj0niREe4&feature=youtu.be

