
Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních záležitostech, které přináší sportovní  prostředí . 

1) Finance 2016 

 Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení - v současné době probíhá komunikace 

mezi TJ, SK a paní Němcovou ohledně vyúčtování této dotace. 

 Program VIII. MŠMT - organizace sportu v SK, TJ  

Finanční prostředky z tohoto programu rozesílalo přímo MŠMT na TJ, SK. Vyúčtování provádí TJ, SK 

v souladu s článkem 6 Rozhodnutí MŠMT, které TJ, SK k dané dotaci obdržely. Dne 14. 9. 2016 jsme 

rozesílaly na TJ, SK elektronickou tabulku vyúčtování. Případné dotazy k tomuto vyúčtování Vám 

poskytne ekonomka JUS paní Němcová ne tel.: 567301938. 

 Dotace na mládež z Kraje Vysočina 

Na základě usnesení VH JUS rozdělil Výbor JUS na sportovní akce mládeže částku 22 082,- Kč. 

Dotace byly přiděleny následujícím subjektům, které nahlásily sportovní akce mládeže do 18 let: 

Rozdělení dotace Kraje Vysočina na mládež – 2. část 

KVL SLAVOJ Kostelec z.s.           2 000,00 Kč  

TJ Sokol Stonařov           3 000,00 Kč  

Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.           8 000,00 Kč  

SK Střížov z.s.           3 082,00 Kč  

Pteam sport, z.s.           2 000,00 Kč  

Horolezecký klub Telč z.s.           2 000,00 Kč  

Horolezecký klub Jihlava, z.s.           2 000,00 Kč  

Celkem        22 082,00 Kč  

 

O tyto částky budou navýšeny dodatkem smlouvy, které již byly uzavřeny v první polovině tohoto 

roku. Vyúčtování bude probíhat stejně jako minulý rok na formuláři, který Vám bude zaslán 

v elektronické podobě. 

 Příspěvek na sportovní akce realizované v roce 2016 

Výbor JUS na svém zasedání dne 2. 11. 2016 přidělil TJ, SK, na sportovní či jiné akce (např. oslavy 90. 

let založení klubu) příspěvky. Jejich přehled přinášíme zde: 

Rozdělení příspěvku ČUS na sportovní akce TJ, SK 

TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl, spolek           2 000,00 Kč  

Tělovýchovná jednota Hodice, spolek           2 000,00 Kč  

TJ Neslyšící Jihlava, z.s.           1 000,00 Kč  

TJ Střítež, z.s.           2 000,00 Kč  

TJ Věžnice           2 000,00 Kč  

TJ Kozlov, spolek           3 000,00 Kč  

1. FC Batelov, z.s.           5 000,00 Kč  

Tenisový klub ČLTK Jihlava           4 000,00 Kč  

HAS Jihlava, spolek           1 168,00 Kč  

Celkem        22 168,00 Kč  

 

 

 

 

 



2) Transformace stanov dle nového Občanského zákoníku 

Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost od 1.1.2014 dal podle  §3041, odst. 2  občanským sdružením za 

povinnost uvést stanovy do souladu s novým občanským zákoníkem nejpozději do 3 let, tzn. nejpozději do 31. 12. 

2016. V případě, že právnická osoba toto neučiní, a to ani na základě výzvy příslušného orgánu veřejné moci, soud 

právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její 

likvidaci (§ 3041 odst. 2 NOZ). 

Opětovně přinášíme seznam TJ, SK, které dosud nemají změny zveřejněny na rejstříkovém soudu.  

TJ Růžená, FSC Stará Říše, TJ Sokol Stonařov, SK Telč, TJ Větrný Jeníkov, SK Rohozná, Místní asociace sportu pro 

všechny v Mrákotíně, T.J. Mír Nadějov, TJ Věžnice, Tenisový klub ČLTK Jihlava, T.J. Rosa club Jihlava, Club sportů 

Jihlava, Karate klub Vysočina, Sportovní klub KYONGGI KWON. 

Apelujeme na všechny TJ, SK, které nemají dosud změny provedeny, aby této záležitosti věnovaly maximální 
pozornost. V případě, že do konce roku nepřizpůsobí své stanovy nové legislativě, nelze tyto TJ, SK finančně 
podpořit z žádných zdrojů (státních ani samosprávních).  Ještě je důležité poznamenat, že jsou spolky i po 1. 7. 2016 
nadále osvobozeny od soudních poplatků. 

3) Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů - podklad pro dotace 2017 

Česká unie sportu vydala pokyny ke statistickému šetření stavu členské základny, sportovních zařízení a aktualizaci 
finančních výkazů. Údaje jsou podkladem pro finanční podporu na rok 2017.  

Co je třeba udělat? 

 

1. Aktualizovat stav členské základny - termín 31. 12. 2016 

manuál najdete zde... 

 

2. V případě, že máte v IS ČUS zařazen pasport sportovních zařízení, provést jeho aktualizaci - termín 31. 12. 2016 

manuál najdete zde... 

 

3. Aktualizovat finanční výkazy - termín 31. 3. 2017 

manuál nejdete zde... 

 

Když si nebudete čímkoli jisti, obraťte se pro pomoc na paní Moniku Němcovou, tel.: 567301938, popř. mailem na 
jus@sportjihlava.cz. Kompletní manuály k IS ČUS najdete na našich webových stránkách v sekci - Informace pro TJ, 
SK - Software - Informační systém ČUS pro TJ, SK - manuály, nebo přímo na webové adrese: 
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html 

 

4) Členské příspěvky TJ, SK za rok 2016 

Předpis k úhradě členských příspěvků na rok 2016, které byly stanoveny valnou hromadou Jihlavské unie sportu dne 

8. 6. 2016 vám bude zaslán elektronickou poštou. Termín pro jejich zaplacení je do 31. 12. 2016. Úhrada příspěvků je 

podmínkou pro zařazení TJ, SK do seznamu příjemců finanční podpory pro rok 2017. 

5) Pojištění odpovědnosti a majetku TJ, SK 

Od 1. 5. 2016 je v platnosti pojistná smlouva č. 7720974223, kterou sjednala Česká unie sportu s pojišťovnou 

Kooperativa, do které mohou vstupovat jednotlivé TJ a SK, v případě, že jsou členy ČUS. Některé podmínky pojistné 

smlouvy byly upraveny tak, aby vyhovovaly potřebám i malých TJ, SK a od 1. 8. 2016 byly upraveny následující 

podmínky: 

 pokles sazby u živelního pojištění o cca 40%  

 možnost pojištění i cizích užívaných předmětů 

http://www.cuscz.cz/files/1536M2J.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1538YjZ.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1537NzF.pdf
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html


 u odcizení nově zařazena hranice limitu plnění 200 tis. Kč (původně bylo 100 tis., 500 tis. Kč a 1 mil. Kč)  

 u pojištění odpovědnosti došlo ke snížení pojistného o 15% 

 u pojištění odpovědnosti je doplněna hranice limitu plnění 3 mil. Kč (původně 1, 5 a 10 mil. Kč) 

 pojištění odpovědnosti je rozšířeno o pojištění za újmu způsobenou vadou výrobku (limit 1 mil. Kč), pro TJ a 

SK mající oprávnění dle právních předpisů provozovat hostinskou činnost (bez dodatečného pojistného)    

Věříme, že výše uvedené změny pomohou zlepšit spokojenost v TJ a SK, pro které rádi zpracuje tým pracovníků 

RENOMIA Sport nabídku pojištění.  V případě zájmu budou TJ, SK zařazení do této pojistné smlouvy ČUS. 

Samozřejmostí je využití služeb v oblasti riskmanagementu (povodňové zóny, způsob zabezpečení apod.) a likvidace 

pojistných událostí, příp. konzultace dalších druhů pojištění. V případě zájmu se můžete obrátit na: 

Ing. Radomír Michniak Mob. +420 731 129 403, radomir.michniak@renomia.cz 

6) Finance 2017 

 Investice 2017 - více na našich webových stránkách viz Investice 2017 

 Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení 
V nejbližší době rozešleme TJ, SK výzvu k předložení žádostí k tomuto programu, zároveň s doplňujícími 
informacemi. 

 Program VIII. MŠMT - organizace sportu v TJ, SK 
o Žádosti TJ, SK budou podávat přímo na MŠMT 
o JUS připravuje seminář pro TJ, SK ve spolupráci s městem Jihlava. Tento seminář se uskuteční dne 14. 

11. 2016 od 16,00 hod. v budově magistrátu města Jihlava. Pozvánky TJ a SK budou co nejdříve 
rozeslány včetně programu tohoto semináře. 

 Stejně tak vedeme jednání se samosprávami ohledně podpory sportu. Zde se jedná především o podporu na 
mládeže ze strany Kraje Vysočina. Naším cílem je, aby dotace na mládež byla i pro příští období zachována, 
pokud možno ve stejném objemu. 

 ČUS Sportuj s námi 2017 - i pro rok 2017 připravuje ČUS tento projekt, do kterého se mohou zapojit TJ, SK se 
svými sportovními akcemi. Přihlásit se můžete on-line z odkazu: 
ČUS Sportuj s námi 2017 
 

V případě, že si nebudete jistí jak se přihlásit do projektu, můžete kontaktovat paní Moniku Němcovou mailem: 
jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 309 801. 
 
Také Jihlavská unie sportu podporuje sportovní akce TJ, SK, a to především ty, které se nedostanou do 
celorepublikového výběru projektu ČUS Sportuj s námi (viz výše). Proto Vás prosíme, jestli již plánujete některou akci 
(především pro mládež) na rok 2017, nahlaste nám to. Akce shromáždíme do tzv. Kalendáře sportovních akcí, které 
budou zveřejňovány na webových stránkách JUS a věříme, že některé budeme moci i finančně podpořit. 

 

7) Elektronická evidence tržeb u TJ, SK 

V poslední době velmi často slýcháme o tzv. Elektronické evidenci tržeb (EET). Je si potřeba položit otázku, zda se 
zákon o evidenci tržeb dotýká také ekonomické činnosti TJ a SK? Na tuto otázku jsme se snažili získat odpověď, i když 
tato problematika není jednoduchá. Více informace jsme se Vám snažili poskytnout na našich webových stránkách 
http://www.sportjihlava.cz/elektronicka-evidence-trzeb-u-tj-sk?zpet= v článku Elektronická evidence tržeb u TJ, SK ? 

8) Evidenční listy TJ, SK 

Dovolujeme si připomenout, že TJ, SK, které se nezúčastnily valné hromady Jihlavské unie sportu a tudíž jim nebyly 
Evidenční listy předány, je mají připraveny k vyzvednutí na sekretariátu Jihlavské unie sportu. Jsou důležité k 
prokázání členství TJ, SK v ČUS např. v souvislosti s kontrolou Ochranného svazu autorského (OSA). 

 

9) Anketa Nejlepší sportovec Jihlavska 2016 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHs7II2K1DonS0DWi8LY-RgvL7ZNAp1MQcWxAvWwT55hfwQ/viewform
http://www.sportjihlava.cz/elektronicka-evidence-trzeb-u-tj-sk?zpet=


JUS bude opět spoluorganizátorem ankety o Nejlepšího sportovce Jihlavska za rok 2016. Slavnostní galavečer by měl 

proběhnout 29. 3. 2017 v DKO Jihlava. V současné době připravujeme model, který by zatraktivnil vyhlašování. Výbor 

JUS připravil následující změny: 

Anketa vyhlašování amatérských sportovců bude zrušena 

Mládež do 15 let zařadit do ankety DDM 

Vyhlásit ankety: 

Nejlepší sportovec Jihlavska 2016 (individuální) - kritéria  

 sportovec musí být členem TJ sdružené v JUS 

 sportovec musí být starší 15 let 

 jeho sportovní úspěchy musí být nejméně na úrovni republikových soutěží. 
 

Nejlepší kolektiv Jihlavska 2016 - kritéria 

 sportovci musí být starší 15 let 

 jejich sportovní úspěchy musí být nejméně na úrovni republikových soutěží. 
 

Sportovní výkon roku 2016 

 sportovec, který dosáhl významného sportovního výkonu na republikové či mezinárodní úrovni, 

pochází z okresu Jihlava a v okrese trénoval a závodil minimálně v mládežnických kategoriích 

V průběhu měsíce ledna zveřejníme na webových stránkách www.sportjihlava.cz on-line formulář, 

prostřednictvím kterého budou moci jednotlivé TJ, SK ale i sportovní svazy nominovat své sportovce do 

výše popsaných kategorií.  

10) Spolupráce s Českou televizí 

 Česká unie sportu spolupracovala s Českou televizí na přípravě dokumentárního filmu "Medaile žalují". 
Tento dokument, který režíroval Jiří Podlipný mapuje neblahý stav sportovišť v České republice. S 
panem Podlipným spolupracovala i Jihlavská unie sportu a do filmu byly zařazeny také sportoviště z 
našeho regionu - Horácký zimní stadion, hala SK Jihlava a hříště v Kamenici. Film můžete zhlédnout na 
webových stránkách České televize - viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11304560359-medaile-
zaluji/21656226605/ 

 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 
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