
Vážení sportovní přátelé, 

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

1) Finance 2017 

 Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení 

Na rok 2017 požádalo prostřednictvím ČUS či FAČR 15 TJ, SK: SK Jihlava, TJ Kozlov, TJ SAPELI 

POLNÁ, TJ Ježek Rantířov, TJ Slavoj Třešť, Slavoj Polná, TJ Podyjí Černíč, SK Kamenice 1933, 

Sokol Stonařov, TJ Dušejov 2000, 1. FC Batelov, SK Kostelec, TJ Velký Beranov 1975, TJ Cejle, 

SK Telč. 

Předpokládáme, že v první polovině roku 2017 bude známa jak výše konkrétních dotací, tak 

předpokládáme, že při splnění všech administrativních náležitostí budou na účtech 

jednotlivých TJ, SK i finanční prostředky. 

 Program VIII. MŠMT - organizace sportu v SK, TJ  

Finanční prostředky z tohoto programu rozesílá přímo MŠMT na TJ, SK. V minulém týdnu 

navštívila Jihlavu ministryně školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) paní Valachová s 

náměstkyní paní Kratochvílovou. Z jejich informací vyplynulo, že by výše dotace tohoto 

programu na 1 dítě neměla být nižší než v loňském roce, tzn. 1 000,- Kč. Dále bylo řečeno, že 

se MŠMT bude daleko více zaměřovat na kontrolu jak členské základny, tak činnosti 

podpořených TJ, SK. 

 Dotace na mládež z Kraje Vysočina 

V rozpočtu Kraje Vysočina je i na rok 2017 vyčleněna částka 4 mil. Kč na podporu mládeže do 

18 let věku prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina, kde je členem i Česká 

unie sportu. Bohužel již na tento program nepřispívá Český olympijský výbor, tak jako tomu 

bylo v minulých dvou letech. Proto dotace pro TJ, SK z tohoto zdroje bude v letošním roce 

výrazně nižší, předpokládáme okolo 100,- Kč na dítě do 18 let. Proto prosím počítejte s touto 

skutečností při tvorbě rozpočtů Vašich TJ,SK. 

 Příspěvek na sportovní akce realizované v roce 2017 

Projekt ČUS - Sportuj s námi 2017 

V rámci tohoto projektu vybrala centrála České unie sportu tyto TJ, SK, které budou centrálně 

podpořeny: 

Pořadatel 
Datum 
konání 

Název akce 

Pteam sport, z.s. 25.3.2017 AXiS Noční 10 

Sportovní klub Telč 
8.4.2017 

Velikonoční turnaj ve stolním tenise o "Přeborníka 
města TELČE" 

Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. 13.4.2017 Baseballový den s Ježky Jihlava 

TJ Růžená 22.4.2017 Okolo Zudova vrchu 

SK Kamenice 1933, z.s. 26.5.2017 Kamenická 15 

TJ SAPELI POLNÁ, z.s. 29.7.2017 SAPELI CUP - MANKOVO SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

TJ Velký Beranov 1975, z.s. 30.7.2017 Hurá na hřiště 

Florbalová škola Jihlava, z.s. 24.8.2017 Zdravý florbal 2017 

Sportvní klub Jihlava, z.s. 27.9.2017 Sportovní den ,,ESKÁČKA" 

Běžec Vysočiny z.s. 20.10.2017 Běh Heulosem - Memoriál Jiřího Šmrhy 

 



V současné době ještě neznáme konečnou výši podpory, ale ve svých rozpočtech můžete 

počítat s částkou cca od 7 do 15 tis. Kč. Zeleně zvýrazněné TJ, SK budou vypracovávat 

"odlišné" vyúčtování, protože budou podpořeny ze státních peněz - konkrétně z programu X. 

MŠMT. Se všemi TJ, SK se centrála ČUS spojí elektronicky, kde bude celý průběh administrace 

vysvětlen. V případě, že nebudete něčemu rozumět, obraťte se na sekretariát JUS na paní 

Němcovou mailem: jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 309 801, která Vám vše 

podrobně vysvětlí a samozřejmě pomůže. 

 

Podpora ostatních sportovních akcí 

Předpokládáme, že ze zdrojů JUS podpoříme i ostatní akce, které nebyly centrálou ČUS 

vybrány a dále bychom rádi podpořili akce, které ještě budou TJ, SK v průběhu roku 2017 pro 

mládež pořádat. Proto Vás žádáme o informace o pořádání sportovních akcí pro mládež v 

průběhu roku 2017. Na mailovou adresu JUS: jus@sportjihlava.cz zašlete prosím informaci o 

pořádání akcí (datum, název akce, sportovní odvětví, stručný popis akce, předpokládaný 

počet dětí a kontakt na pořadatele). 

2) Členské příspěvky TJ, SK za rok 2016 

Členské příspěvky TJ, SK uhradilo 90% TJ, SK. Úhrada příspěvků je podmínkou pro zařazení TJ, SK do 

seznamu příjemců finanční podpory pro rok 2017. Vzhledem k nezaplacení těchto členských 

příspěvků nemohou být do tohoto seznamu příjemců zařazeny tyto TJ, SK: Sport pro všechny Spartak 

Jihlava, z. s., FSC Stará Říše, TJ Větrný Jeníkov, Sportovní klub Rohozná, Tělovýchovná jednota Zhoř, z. 

s., SK POLYTECHNIK JIHLAVA, spolek, Sportovní klub moderní gymnastiky Vysočina Jihlava, z. s. 

3) Účetní výkazy TJ, SK za rok 2016 

Do 31.3.2017 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 výkaz zisků a ztrát). V IS ČUS si TJ, SK vybere zadání buď pro jednoduché účetnictví 

nebo podvojné, provede zápis údajů a potvrdí tlačítkem . Po uložení je ještě třeba 

odeslat výkaz tlačítkem ODESLAT v záložce výkazy - viz obrázek. 

  

V případě, že nebudete něčemu rozumět, obraťte se na sekretariát JUS na paní Němcovou mailem: 

jus@sportjihlava.cz nebo telefonicky 567 309 801, která Vám vše podrobně vysvětlí a samozřejmě 

pomůže. 



3) Zveřejňování účetní závěrky 

Připomínáme TJ, SK povinnost zveřejnění účetní závěrky (§ 21a odstavec 4 Zákona o účetnictví). 

Taková povinnost se doposud vztahovala pouze na obchodní společnosti.  

Z přechodných ustanovení vyplývají následující termíny: 

 účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období roku 
2014 jejich uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016 - na tuto skutečnost jsme 
upozorňovali v březnu roku 2016, ale některé TJ, SK to ještě na soud nedodaly. 

 účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období roku 
2015 jejich uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017 

 v účetním období roku 2016 postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou 
kategorii účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně 
předcházejícího účetního období. U spolků se bude jednat zejména o kategorii mikro a malých 
účetních jednotek. Zveřejňování se děje uložením do Sbírky listin s tím, že lhůta pro zveřejnění je 
12 měsíců po rozvahovém dni (tj. pro rok 2016 platí termín do 31.12.2017). 

Je třeba podotknout, že většina TJ, SK z okresu Jihlava zasílá potřebné dokumenty na rejstříkový soud 
do Brna viz adresa:  

Krajský soud v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno, e- mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz 

4) Úrazové pojištění nově od 1.1.2017 

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně pojišťovny, u které jsou členové ČUS pojištěni úrazovým pojištěním.  

Nově je to pojišťovna Kooperativa.   Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných 

subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a 

propagační akce, ale i doprava na tyto akce. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy mimo Českou 

republiku. Bližší informace získáte na www. sportjihlava.cz 

5) Anketa Nejlepší sportovec Jihlavska 2016 

JUS je opět spoluorganizátorem ankety o Nejlepšího sportovce Jihlavska za rok 2016. Slavnostní 

galavečer by měl proběhnout ve čtvrtek 5. 4. 2017 od 18,00 hod. v DKO Jihlava. V této souvislosti Vás 

žádáme o nominace sportovců do těchto kategorií: 

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. 
 

 

 

mailto:podatelna@ksoud.brn.justice.cz
http://www.sportjihlava.cz/


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 

Nominaci prosím udělejte do elektronického formuláře viz:  SPORTOVEC JIHLAVSKA 2016 

Nominaci také můžete uskutečnit prostřednictvím baneru na webových stránkách JUS www. 

sportjihlava.cz.  

V případě, že byste chtěli nominovat sportovce, který nedosáhl hranice 15 let, přihlaste jej do ankety 

Domu dětí a mládeže - kontakt: 730 855 755 pan Prokop. 

 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 
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