Informace - říjen 2022
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi informovat Vás o některých záležitostech, které souvisí s činností SK/TJ:

Informace Národní sportovní agentury (NSA):
Jak už jsme Vás informovali mailem, tak paní Monika Němcová se zúčastnila semináře NSA
k problematice Výzvy MŮJ KLUB 2023. Na tomto semináři bylo sděleno, že zásadní změnou bude pouze
to, že Žádosti o dotace budou probíhat prostřednictvím datových schránek, které si budou muset TJ/SK
zřídit. Tuto informaci jsme Vám ihned zprostředkovali. 30.9.2022 NSA zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023
s alokací 1,5 mld. Kč. Zahájení příjmu žádostí byla stanovena na 17.10.2022 a ukončení příjmu žádostí
je stanoveno do 30.11.2022 do 12,00 hod. Bohužel oproti informacím, které nám byly sděleny na
semináři provedla NSA do Výzvy zásadní zásah, a to v podmínce, že do žádosti lze zahrnout sportovce
s předpokládanou účastní minimálně 2 tréninkových jednotek týdně (minimálně 40 týdnů v roce). Tato
podmínka výrazně změnila možnosti TJ/SK žádat v této Výzvě o dotaci a zvedla se vlna protestů proti
této podmínce. Následně NSA dne 10.10.2022 na svých webových stránkách informovala, že podpoří i
ty, kteří se účastní tréninkového procesu 1x týdně v nové výzvě MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ.
Bohužel do této doby tato výzva nebyla vypsána, proto neznáme její podmínky a ani neznáme vazby
na již vyhlášenou Výzvu MŮJ KLUB 2023.
Jihlavská unie sportu ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava bude letos opět pořádat k těmto
výzvám seminář. Vzhledem k tomu, že podmínky jsou zatím opravdu velmi nejasné, musíme počkat na
bližší informace NSA a následně seminář uskutečníme. Předpoklad je nejpozději do poloviny listopadu.
Investiční dotace Výzva 18/2022 Regiony SK/TJ 2022
Účelem Výzvy je podpořit rozvoj lokální sportovní infrastruktury, a to prostřednictvím:
a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a
pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího
se sportovním zařízením,
c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.
Výzva není určena pro sportovní zařízení definovaná jako Standardizovaná sportovní infrastruktura,
jedná se o: A. výstavbu nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí konkrétně nebo o
jejich technické zhodnocení:
• atletických drah, sektorů, stadionů a hal,
• fotbalových stadiónů a hřišť,
• tenisových hal a kurtů,
• pořízení dlouhodobého majetku, které je součástí akce
Výzva není dále určena pro výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního
významu.
Výzva má alokaci 240 mil. Kč a příjem žádostí je do 31.10.2022, do 12,00 hod. Požadovaná vlastní
spoluúčast 30 %. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální výše 20 mil. Kč.
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Informace Jihlavské unie sportu
1. 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
jsou data v letošním roce z Informačního systému ČUS využívána pro podání žádosti na Můj Klub
2023.

Co je třeba udělat?
1. Aktualizovat stav členské základny v Informačním systému ČUS https://iscus.cz – termín do 31.12.
2022
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
2. Pasportizace sportovních zařízení TJ/SK
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. Za JUS se posportizací zabývá slečna
Tereza Ščerbanová, která v průběhu roku pořizovala fotodokumentaci sportovišť a v současné době
bude provádět aktualizaci změn v Informačním systému ČUS. Vzhledem k tomu, že úplnou aktualizaci
ještě nemáme u všech sdružených SK/TJ, prosíme Vás o součinnost a společně se slečnou Ščerbanovou,
která Vás v případě potřeby osloví, poskytněte jí příslušné aktuální údaje o stavu svých sportovišť.
Děkujeme.
Kontakt: Tereza Ščerbanová tel.: 607 043 669, mail: scerbanova@sportjihlava.cz
3. Projekt ČUS - Tipsport Sportuj s námi
I pro rok 2023 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se mohou zapojit TJ, SK se svými sportovními
akcemi. Přihlásit se můžete on-line z odkazu:
PŘIHLÁŠKA ČUS SPORTUJ S NÁMI 2023
Přihláška je otevřena do 30. listopadu. 2022.

Podmínky zařazení akcí do projektu
Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované
veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám. Akce budou vybrány také tak, aby projekt
obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví na území celé České republiky.
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1. organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3. minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání
akce v tomto počtu téměř nemožné);
4. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
5. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
6. termín konání akcí je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí
budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů
projektu.
V případě, že si nebudete jistí, jak se přihlásit do projektu, můžete kontaktovat paní Moniku Němcovou
mailem: jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 301 938.
4. Členské příspěvky TJ, SK za rok 2022
Předpis k úhradě členských příspěvků na rok 2022, které byly stanoveny valnou hromadou Jihlavské
unie sportu dne 1. 6. 2022, vám bude odeslán elektronickou poštou. Termín pro jejich zaplacení je do
31. 12. 2022. Úhrada příspěvků je podmínkou pro zařazení TJ,SK do seznamu příjemců finanční
podpory pro rok 2023.
5. Vyúčtování příspěvku Kraje Vysočina na mládež za rok 2022
Dotace ve výši 447 198,-, kterou Jihlavská unie sportu obdržela z Kraje Vysočina na podporu
celoročního sportování dětí a mládeže v TJ,SK, byla kompletně rozeslána dle schváleného usnesení č.
1/4 Valné hromady Jihlavské unie sportu a dle usnesení Výboru Jihlavská unie sportu č.9/2022.
Formulář pro vyúčtování tohoto příspěvku, který vám bude zaslán, prosím zašlete do 10. 1. 2023.
6. Účetní výkazy TJ, SK za rok 2021
Připomínáme těm TJ,SK, které ještě neučinily, vložení účetních výkazů za rok 2021 do
Informačního systému ČUS. Termín pro jejich vložení byl do 30. 6. 2022. 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:
jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 728 949 232.

V Jihlavě dne 24. října 2022
Ing. Holub Vítězslav
předseda Jihlavské unie sportu, z.s.

