Informace - č. 2 únor 2022
Vážení sportovní přátelé,
přinášíme Vám několik informací ze sportovního prostředí, které mohou být pro Vaši činnost
potřebné:
1. Vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2021 a PROVOZ A ÚDRŽBA 2021

Připomínáme TJ/SK, které byly příjemci dotace MŮJ KLUB 2021 popř. PROVOZ A ÚDRŽBA 2021,
že jsou povinni vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015
Sb., a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém NSA nejpozději do 15. února 2022 a
zároveň ke stejnému datu předložit NSA vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným způsobem viz:
Vyúčtování dotací 2021.

2. NSA vyjednává pomoc sportovištím postižených energetickou krizí

Pracovní skupina „Sport v klubech“ Národní rady pro sport se na svém lednovém zasedání
věnovala tématu zvyšování cen energií sportovišť. Ve svém stanovisku upozorňuje na nutnost vypsání
dotační výzvy „Provoz a údržba“ i pro rok 2022, poněvadž bez této pomoci hrozí omezení provozu
nebo zánik mnoha vnitřních sportovišť v České republice. Kompletní tiskovou zprávu naleznete ZDE.

3. Sportovní dotační programy Kraje Vysočina

Jenom pro připomenutí níže uvádíme stále ještě aktivní sportovní dotační programy Kraje Vysočina.

ID
Název dotačního programu
programu
FV02830

CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH
2022

FV02826

ÚČAST NA MISTROVSTVÍ A POŘÁDÁNÍ
MISTROVSTVÍ 2022

Zahájení sběru

Ukončení

žádostí

sběru žádosti

Alokace v Kč

600 000

31.01.2022

11.02.2022

1 000 000

17.01.2022

31.10.2022

4. Účetní výkazy TJ, SK za rok 2021
Prosíme hospodáře/ekonomy TJ/SK, aby do 15. 4. 2022 vložili 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
třeba odeslat výkaz tlačítkem ODESLAT v záložce výkazy - viz obrázek.

. Po uložení je ještě
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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.
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.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

V Jihlavě dne 11. února 2022
Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

