
 

 

 

AKTUÁLNÍ   INFORMACE  Č. 3/2014 
 

    V Opavě 29.12.2014 

 

1. Evidence členské základny za rok 2014 

 

 V souladu s pokyny ČUS o evidenci členské základny byl pro rok 2014 v RS ČUS 

v Opavě stanoven postup zpracování evidence členské základny SK - TJ, který vychází ze 

zpracování evidence členské základny z předchozího období. SK - TJ zpracují požadované 

údaje a odešlou je na adresu  

 

RS ČUS v Opavě, Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava 

 

tak, aby je VV RS ČUS obdržel do  

 

pondělí 19. ledna 2015. 

  

Vykazování členské základny se provádí k termínu 31.12.2014. 

Vykazování členské základny bude probíhat:  

a) elektronicky  - pro ty SK - TJ, které mají k dispozici počítačový program statistiky 

členské základny  

b) písemnou formou – pro ty SK - TJ, které nemají k dispozici počítačový program 

statistiky členské základny  

 

Pro potřeby zpracovávání evidence členské základny pro SK - TJ jsou podkladové 

materiály ke zpracování zaslány ve dvou podobách:  

a) pro SK - TJ - elektronické zpracování  

- Informační systém – software určený k tomuto zpracování statistiky členské 

základny je k dispozici ke stažení na webových stránkách ČUS – adresa 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/informacni-system-cus/program-ke-

stazeni.html  

- SK - TJ si mohou požádat o zaslání dat členské základny z posledního 

statistického zjišťování 

b) pro SK - TJ - písemné zpracování 

- v příloze zasíláme tiskovou sestavu členské základny 

 

Rozdělení SK - TJ pro provedení statistického zpracování bylo provedeno dle 

záznamu z minulého období, mohlo dojít ke změnám možnosti zpracování při změně 

funkcionářů SK - TJ. V případě, že SK - TJ již nemá možnost elektronického zpracování 

statistiky, může telefonicky požádat o zaslání výtisku sestavy členské základny. 
 

A) Vykazování členské základny elektronicky 

 Vykazování členské základny za rok 2014 bude obsahovat: 

1. Roční výkaz o členské základně - řádně vyplněný, podepsaný a orazítkovaný, který bude 

mít přílohy:   
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a) Data členské základny se základními údaji o SK - TJ včetně funkcionářů k 

31.12.2014 zaslané elektronicky – na e-mail adresu RS ČUS nebo na CD či jiném 

nosiči. 

b) Adresář funkcionářů zaslaný elektronicky – na e-mail adresu RS ČUS nebo na 

disketě nebo CD. 

 

B) Vykazování členské základny písemnou formou  

 Vykazování členské základny za rok 2014 bude obsahovat: 

1. Roční výkaz o členské základně – řádně vyplněný, podepsaný a orazítkovaný, který 

bude mít přílohy: 

a) Počítačovou sestavu členské základny z roku 2013 (na výtisku zpracovaném RS 

ČUS je uvedené datum roku 2014). 

b) Dodatek nových členů z roku 2014 (v případě, že SK - TJ nové členy přijala). 

c) Adresář funkcionářů 

 

Roční výkaz a jeho příloha - adresář 

 V ročním výkazu SK - TJ vyplní všechny požadované údaje výkazu u všech funkcí 

(v případě, že jedna osoba vykonává více funkcí, uvede se u každé funkce, kterou vykonává)  

 

Počítačová sestava členské základny  

 V počítačové sestavě jsou přepsány údaje o členské základně z předchozího období 

(postupně zpracováno v období 1997-2014) ze sestav, které SK - TJ předložily a to 

v abecedním pořadí členů. V těchto sestavách SK - TJ prověří správnost údajů o svých 

členech. Doporučujeme provést kontrolu údajů u charakteristik (viz další pokyny).  

 

Dodatek nových členů roku 2014 
 Dodatek nových členů SK - TJ z roku 2014, kteří nejsou zatím uvedeni v seznamu, se 

uvede na přiloženém tiskopise. 

 Případně lze použít jiný podobný tiskopis eventuelně výtisk z počítače, který však 

musí obsahovat všechny náležitosti uvedené ve vzorovém tiskopise. 

 

Pokyny k tiskopisům a provádění oprav 

a) Všechny uváděné údaje je třeba řádně vyplnit. Bez správného rodného čísla nelze do 

statistiky počítačového programu člena zavést. 

b) Je-li člen aktivně zapojen v SK - TJ ve více než v jednom odvětví sportu, uvede se jeho 

působení v každém odvětví sportu zvlášť. 

c) Činnostní charakteristiky člena 

1. Registrovaný sportovec – uvede se pouze tehdy, je-li člen SK - TJ na základě svazové 

registrace účasten na pravidelné svazové soutěži a to bez ohledu na to, zda se jedná o 

soutěž okresní, městskou, regionální, oblastní nebo celostátní. Ve všech ostatních 

případech se uvede „2 neregistrovaný sportovec“. 

2.  Neregistrovaný sportovec  

3. Trenér, cvičitel – trenér, cvičitel, komisař  

4.  Rozhodčí – rozhodčí (delegáti)  

5.  Činovníci – činovníci (členové výboru, vedoucí družstev, apod.) 

6.  Ostatní – ostatní (např. přispívající, apod.) 

Při kontrole sestav bylo zjištěno, že v mnoha oddílech SK - TJ nejsou uvedeni žádní 

činovníci. Tyto je třeba doplnit, i když mají charakteristiku registrovaného 

sportovce či jinou.  

 



Provádění změn v písemných sestavách 

a) Veškeré opravy a změny je nutno provádět na přiložených písemných počítačových 

sestavách. Chybný údaj bude opraven tak, že vedle chybného údaje se uvede údaj 

opravený. 

b) Při ukončení členství se člen ze seznamu vyškrtne.  

c) V případě, že dojde ke změně sportovního odvětví, např. oddíl rekreačního sportu se 

změní ve fotbalový oddíl – provede se změna tak, že se přeškrtne sportovní odvětví 

rekreační sport a vedle se napíše fotbal. 

d) V případě, že se z nějakého oddílu vyčlení část členské základny a bude založen nový 

oddíl jiného sportu, doporučujeme opravu provést tak, že SK - TJ si provede ofocení 

seznamu a v původním seznamu tyto nové členy vyškrtne (přestali-li tito být členy tohoto 

oddílu - není podmínkou ukončit členství v tomto oddíle) a na ofoceném seznamu pak 

pouze opraví název sportovního odvětví a vyškrtne členy, kteří nejsou členy nového 

oddílu. 

e) Výkaz členské základny se musí předat na dodaných tiskových sestavách RS ČUS 

v Opavě. Není možné předložit vlastní stávající tiskové sestavy členské základny – 

provádění oprav je pak pro pracovníky RS ČUS velmi náročné, zvláště u sestav 

s vyšším počtem členů a jiným členěním.  

 

Pokyny pro práci s počítačovým programem Informační systém je uveden ve zvláštních 

AI.  

 

Ochrana údajů  

Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních informačního systému (IS) 

podílejí na tvorbě sběru a zpracování nebo provozování dat, jsou povinny podávat pravdivé 

údaje a nakládat s nimi jen ve prospěch podpory a ochrany spolkové a sportovní činnosti, jak 

jsou vymezeny Stanovami ČUS. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje IS nemohly být 

zneužity ke komerčním účelům v rozporu se zájmy ČUS a sdružených subjektů či 

k poškozování osobnostních práv členů ČUS. 

Na všech úrovních IS ČUS je proto nutné přijmout taková personální, režimová a 

technicko-bezpečnostní opatření (včetně stanovení přístupových hesel pro pověřené osoby), 

která zabezpečí statistická data a údaje před jejich zneužitím, poškozením či ztrátou nebo 

odcizením. 

 Na data členské základny se plně vztahuje zákon o ochraně osobních údajů, který je 

nezbytně nutné plně dodržovat. Informace o tomto zákonu byly poskytnuty v časopisu 

Zpravodaj TP (tělovýchovný pracovník). 

  

Případně další informace ke zpracování evidence Vám poskytne manažer RS ČUS 

Ladislav Kreisel – tel.: 553 625 474. 

 

 

   

 

        Ing. Petr Kašný                              Ladislav Kreisel 

 předseda RS ČUS v Opavě                             manažer RS ČUS v Opavě 


