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Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi informovat Vás o některých záležitostech, které souvisí s činností SK/TJ:

Informace Národní sportovní agentury (NSA):
1. „Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina“ 2021 – 2025
Informace k této výzvě NSA jsme uváděli k červnové informaci. V mezidobí NSA změníla
termín pro podávání žádostí a prodloužila jej do 30. 9. 2021, do 17:00 hod. Odkaz na výzvu: Výzva č.
8/2021 – Kabina 2021. Alokace je pro rok 2021 ve výši 400 mil. Kč.
2. Zrušení investičního programu Investice nad 10 mil. Kč
NSA informovala, že v textu výzvy tohoto programu byly shledány nejasnosti neumožňující
řádné posouzení žádosti z pohledu jeho kvality, kdy Výzva byla koncipována jako nesoutěžní, což
dokazuje i znění čl. 5.3., který konstatuje, že po vyčerpání alokace, bude jeho žádost v případě
schválení, zařazena do zásobníku projektů. NSA jako správce programu při svém rozhodování
přihlédla k technickým komplikacím systému při podávání žádostí a rozhodla tuto Výzvu zrušit. V
návaznosti na zrušení této Výzvy NSA rozhodla o vypsání nové Výzvy Regiony 2021.
3. Inves ční program Regionální sportovní infrastruktura Výzva 11/2021 Regiony 2021
Výzva je cílená na především na organizovaný sport a podporu majetku, který sportovní
organizace dostaly zpět po revoluci, ale bez šance na podporu investic těchto sportovišť. Specifická
výzva cílí předně na podporu regionálních sportovišť. Je zacílená pro podporu organizovaného sportu
lokálního charakteru a podporuje sportování dětí i využití sportovišť školami. Výzva má alokaci 1,3
mld. Kč a příjem žádostí je do 30.9.2021, do 17,00 hod. Znění výzvy můžete najít: Výzva 11/2021
Regiony 2021.
4. Evidence skutečných majitelů
Evidence skutečných majitelů (dále také „evidence“) je informačním systémem veřejné
správy, je vedena v elektronické podobě příslušnými soudy. Evidence byla zřízena zákonem č.
37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále „ZESM“) a nahradila, respektive navázala na
evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb. Údaje zapsané podle právní
úpravy účinné do 31. 5. 2021 do staré evidence byly do stávající
evidence převzaty.
Důležité upozornění a doporučení:
vzhledem k tomu, že novela zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přinesla podmínku, že
žadatel o dotace u samospráv musí dokládat úplný výpis evidence
skutečných majitelů, doporučujeme všem, dokud to ještě jde, aby si
tento výpis v předstihu stáhli a uložili v elektronické podobě popř.
vytiskli a uschovali pro případnou žádost o dotace. V této chvíli totiž
ještě lze tento výpis stáhnout prostřednictvím webových stránek
justice. Přístup prostřednictvím systému jedinečných identifikátorů
oprávněných osob (tzv. JIOO kódů) byl totiž nahrazen elektronickou
identifikací skrze národní bod pro identifikaci a autorizaci. Je však
nutné mít k dispozici tento kód, který jste získali, když jste prováděli
prvozápis do této evidence.
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5. Změna přístupu do Rejstříku sportu NSA
S účinností od 15. srpna 2021 mění NSA způsob přihlašování do informačního systému
Rejstřík sportu. Stávající způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla je rozšířen o
přihlášení prostřednictvím tzv. e-identity. Funkcionalita je přístupná pro všechny osoby, které jsou
vedeny jako statutární orgán organizace evidované Rejstříkem sportu.
Důvodem pro tuto změnu je začlenění Rejstříku sportu mezi online služby státní a veřejné
správy v souladu s programem Digitální Česko.
Výhody jež organizace žádající o podporu přihlášená pomocí e-identity?
a) Žadateli o dotační podporu odpadne NUTNOST dodatečného ztotožnění, tedy pořízení
notářsky ověřeného podpisu a jeho zaslání na adresu NSA.
b) Organizaci/žadatele v rámci žádosti o dotační podporu budou moci zastupovat ověření
statutární zástupci nebo jimi zmocněná další osoba disponující e-identitou.
c) Oprávněný uživatel, přihlášený pomocí e-identity, bude moci zapisovat údaje do Rejstříku
sportu a podávat žádosti o dotaci za všechny organizace, kde je statutárním orgánem nebo
zmocněnou fyzickou osobou.
Uživatelský postup naleznete ke stažení zde

6. Aktuální opatření ve sportu vzhledem ke koronaviru
S účinností ode dne 1. září 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví – ke stažení zde) platí podmínky, které jsou rozdílné pro organizovaný sport sportovními
svazy a pro ostatní sportovní akce. Rozdílné podmínky platí také pro vnitřní a venkovní prostory. Více
informací k této problematice najdete na stránkách NSA zde a také se připravuje výkladové
stanovisko na stránkách ČUS zde., které bude pravděpodobně zveřejněno ve čtvrtek 9. září 2021.
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1. Pasportizace sportovních zařízení TJ/SK

V současné době, kdy jsou hojně vyhlašovány investiční grantové programy a to nejen státní, ale i
krajské a obecní, a tak roste pro donátory význam tzv. pasportizace - „inventarizace stavu“
sportovišť. Stručně řečeno pasportizace sportovišť by měla poskytnou ucelený přehled o
sportovištích v daném regionu, nejen co do počtu, ale především co do kvality, funkčnosti,
použitelnosti, opotřebení atd. ČUS, jak víte, shromažďuje tyto údaje ve svém informačním systému za
všechny sdružené TJ/SK. Snaha je o každoroční aktualizaci, ale po pravdě řečeno, to se příliš nedaří.
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Z tohoto důvodu jsme se rozhodli provést „důkladnou“ analýzu stavu a aktualizaci - pasportizaci
sportovišť našich sdružených TJ/SK tak, aby získaná data byla obsahově co nejširší a odpovídala
skutečnosti. K tomu ovšem potřebujeme Vaši součinnost. V průběhu podzimu kontaktuje předsedy
TJ/SK slečna Tereza Ščerbanová, kterou již většina z Vás zná, protože s Vámi spolupracovala při
změnách stanov TJ/SK při novele Občanského zákoníku v letech 2015 a 2016. Se zástupci TJ/SK
provedou aktualizaci dat, které jsou v současné době v informačním systému a udělá zároveň i
fotodokumentaci. Tím docílíme stavu, který bude nejen aktuální, ale bude i systémový a jednotný.
Prosíme Vás o spolupráci a součinnost. Děkujeme.
Kontakt: Tereza Ščerbanová tel.: 607 043 669, mail: scerbanova@sportjihlava.cz
2. Účetní výkazy TJ SK za rok 2020
Připomínáme těm TJ,SK, které ještě neučinily, vložení účetních výkazů za rok 2020 do
Informačního systému ČUS. Termín pro jejich vložení byl do 30. 6. 2021. Některé TJ/SK tento termín
nestlihly proto žádáme aby tak učinily co nejdříve.
V případě, že budete potřebovat pomoci, obraťte se na paní Němcovou mailem:
mailto:jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 728 949 232.
3. Pozvánka na Den sportu pro seniory

V Jihlavě dne 8. září 2021
Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

