
 

 

 

 

AKTUÁLNÍ   INFORMACE  Č. 4/2014 
 

                 29.12.2014 

 
1. Informační systém ČUS -  agenda SK - TJ  

 

ČUS pro všechny sdružené subjekty zabezpečil programové vybavení, kterým se 

zajišťuje zpracování agendy ČUS na úrovni SK - TJ. Počítačový program „Informační systém 

ČUS – zpracování SK - TJ“ umožňuje vést evidenci členské základny, včetně její statistiky, 

účetní výkazy – uzávěrku hospodaření a pasport SK - TJ.  

Nová verze programu 3.01 při instalaci plné verze SK - TJ má požadavek mít práva 

administrátora WIN (WIN7,Vista, XP). 

Verzi počítačového programu IS ČUS má již dle našich informací většina SK - TJ. Ty SK 

- TJ, které doposud nemají program nebo poslední novou verzi počítačového programu, mohou 

si ji stáhnout z webových stránek ČUS – adresa:  

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

TJ-SK si rovněž mohou požádat o zaslání dat z posledního statistického zjišťování – tj. 

dat za rok 2013. 

Statistické zpracování údajů od roku 2014 bude prováděno v maximální míře 

v elektronické podobě. Tento program by měly mít k dispozici všechny SK - TJ mající vyšší 

počet členské základny. Předností tohoto programu je velice snadné ovládání.  

 

Doplňující informace k práci s novým počítačovým programem: 

Na základě zkušeností s užíváním nového programu po provedeném statistickém 

zjišťování poskytuje VV RS ČUS V Opavě tyto následující informace: 

 

1. Vložení základních údajů 

- základní údaje do programu vkládá RS ČUS v Opavě dle jednotného systému pro 

všechny SK - TJ  

2. Titulní stránka programu SK - TJ 

- titulní stránku vyplní RS ČUS v Opavě základními údaji, nedoporučujeme tyto 

údaje přepisovat – jsou zde údaje 

- Název SK - TJ – je uveden jednak ve zkráceném upraveném tvaru např. ve tvaru 

Opava,Fotbalový klub – tento tvar je uveden proto, aby bylo možno SK - TJ 

seřadit abecedně dle sídla a údaje následně převádět do jiných programů 

- Celý název SK - TJ – je uveden např. ve tvaru Fotbalový klub Opava – tento 

tvar odpovídá názvu dle stanov 

- dále jsou zde uvedeny čísla registrace, IČ, atd. 

3. Adresář  

- v adresáři SK - TJ je vždy nutno vyplnit základní čtyři kontaktní adresy a to: sídlo, 

předseda, sekretář, hospodář – v případě, že uvedené funkce zastává jeden funkcionář, 

vyplní se všechny funkce stejnou osobou se shodnou adresou a dalšími údaji 

- v případě uvádění akademických titulů postupujeme následujícím způsobem: jméno, 

příjmení, titul - např. Josef Novák, Ing. 
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- jednotlivá telefonní čísla jsou již u nových verzí označená, u starých verzí neoznačená 

– 3 okénka se vyplňují postupně: 1. (TZ) - telefon zaměstnání, 2. (TB) - telefon byt, 3. 

- telefon mobil, v případě, že nejsou zřízena, se okénko nevyplňuje 

- vyplňování čísel provádějte následujícím předepsaným způsobem (stejně jako 

v telefonním seznamu):  

telefony pevná linka: 553 625 474 

telefony mobil: 603 351 352 

Tento způsob je nutný z důvodu výstupu hromadných telefonních seznamů celého RS 

ČUS v Opavě při převádění do jiných programů. V případě, že dojde k jinému zápisu, 

mohou pak být telefonní čísla neúplná. 

 

4. Evidence členské základny 

- v případě, že má SK - TJ zájem o uvádění akademických titulů svých členů, 

postupujeme následujícím způsobem – akademický titul uvádíme za jméno např. 

Josef Ing., v sestavě pak máme příjmení, jméno, titul – pouze v tomto případě si 

zachováme možnost abecedního řazení členů (v případě, že titul uvedeme před 

příjmením program seřazuje abecedně dle titulu) 

- upozorňujeme na možnost přiřazování jednotlivých členů do družstev, což je velice 

výhodné v případě, kdy má oddíl SK - TJ více členů 

 

Data pro RS ČUS v Opavě se pořizují ze souboru členské základny SK - TJ. Jsou 

v něm jednak údaje o členské základně – seznam členů a navíc základní údaje o SK - TJ.  

Název souboru, který se odevzdává RS ČUS v Opavě – jedná se o soubor členů – název 

souboru pak bude ve tvaru a3806xxx.xxx (u poslední verze je soubor zazipován) – u starších 

verzí A3806xxx.xxx (první tři x – organizační číslo SK - TJ, další tři x – pořadové číslo 

datového souboru).  

Od roku 2002 byl nově zaveden i nový kód pro TJ-SK – v okrese Opava je to 

CZ0815xxx. Symbol 3806 je nahrazen symbolem CZ0815 a poslední trojčíslí je shodné 

s původním trojčíslím, zatím se používají oba kódy. 

 

 

 

 

   

 

         Ing. Petr Kašný                 Ladislav Kreisel 

          předseda RS ČUS v Opavě                            manažer RS ČUS v Opavě 

 

 

 

 


