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Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy 

 

Modelové srovnávací analýzy pro a) jednoodvětvový klub, b) víceodvětvový klub jsou určeny 

především k rukám osob, které v klubech a jejich oddílech vykonávají výkonné pozice, to ale 

není podmínkou. Zásadní je, aby jej četly a vyplnily osoby, které dobře znají poměry uvnitř 

klubů nebo byly předmětné skutečnosti schopny zjistit. 

Vzorové dokumenty mají za cíl modelově postihnout hlavní agendy zpracování osobních údajů 

v obecné rovině tak, aby bylo snadné je doplnit. Osobě, které se jedna z modelových analýz 

dostala do ruky a má za úkol ji finalizovat do vhodné podoby pro konkrétní klub doporučujeme 

postupovat následovně: 

1. Do nadpisu na straně 1 doplňte název klubu namísto vymyšleného TJ Slavia Ostrava. 

2. Tento název bude následně integrován na všechna místa v analýze, kde je používán. 

3. V textu je třeba sledovat věty či slova psaná kurzívou. Takto označená slova je třeba 

vyplnit, doplnit, či změnit.  

4. Vedle textu psaného kurzívou je vždy poznámka, která poskytuje doporučení, jaké 

údaje by měly být doplněny, změněny, případně naopak škrtnuty.  

5. Závěr každé kapitoly obsahuje podkapitolu hodnocení, které by měly učinit/upravit 

vždy kompetentní osoby v klubu. Zdokumentováním nesprávného stavu a nápravy 

kluby mohou dosvědčit, že se problematikou zabývaly. 

6. Některá hodnocení stavu v klubu již byla předem sestavena. Jedná se o minimální 

možný stav v souladu s GDPR. Pokud tyto postupy nemáte nastaveny, doporučujeme 

tak učinit.  

7. Dokument je možné dle vlastního uvážení rozšířit a doplnit, vždy však na vlastní 

odpovědnost.  

8. V rámci modelové analýzy pro víceodvětvový klub je používán pojem klub pro celou 

TJ, zatímco pojem oddíl je požíván pro jednotlivý celek specializující se na konkrétní 

sport v rámci TJ. 

9. Text modelové analýzy pro víceodvětvový klub často nabízí varianty, z nichž 1-2 

můžete škrtnout a zbytek ponechat. Text je vzorově orientován na odvětví fotbalu, 

tenisu a volejbalu, vždy je ale v okénku dle nápovědy možno názvy předělat. 

10. Text metodické analýzy slouží jako vzor a ČUS nenese odpovědnost za jeho správnost 

ve vztahu k jednotlivým klubům.  

 

 


