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Předáno dle rozdělovníku                  Pokyn předsedy ČUS                                          č. 2/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12. 10. 2015 

 

 

 

2. 

 

 

Pokyn předsedy ČUS 

ze dne 6. 10. 2015 

 

 

 

 

ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31. 12. 2015 

 

 

Čl. I. 

 

Tento pokyn předsedy ČUS je vydáván na základě zmocnění VV ČUS ze dne 

6. října 2015 - usnesení č. 15/47/621 (podle čl. 1 odst. 4 a čl. 2 Směrnice ČSTV č. 2/1999 Sb. 

ČSTV o statistickém zjišťování a šetření v ČSTV a v jeho členských SK/TJ a svazech). Slouží 

k zajištění sběru nezbytných údajů o členské základně v  SK a TJ, v okresních sdruženích a 

národních sportovních svazech sdružených v ČUS k 31. prosinci 20151. 

 

Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních Informačního systému ČUS 

(dále jen IS ČUS) podílejí na tvorbě, sběru a zpracování dat nebo provozování IS ČUS jsou 

povinny zadávat 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 ČUS nemohly být zneužity ke komerčním účelům, v rozporu se zájmy ČUS 

a členských subjektů či k poškozování osobnostních práv jejich členů. 
 

 

Čl. II. 

 

Základem statistického šetření stavu členské základny ČUS za rok 2015 jsou data 

uvedená v IS ČUS v tomto případě jmenné seznamy členů SK a TJ sdružených v ČUS            

v rozsahu údajů dle Směrnice ČSTV č.2/1997 Sbírky ČSTV o evidenci členské základny 

v ČSTV. Ve jmenných seznamech musí být uvedeno: jméno, příjmení, občanství, rodné číslo, 

sportovní odvětví a role člena.  

 

V případě, že člen SK/TJ odmítne udělit souhlas s využitím svého rodného čísla 

(v případě občana jiného státu data narození), nebude vykazován ve statistikách ČUS.  

                                                           
1 Pokyn je v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Spolky 
jsou povinny zajistit souhlas člena spolku ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti SK/TJ. 
Souhlas je prakticky udělen okamžikem, kdy fyzická osoba dobrovolně poskytla spolku osobní údaje, 
např. formou uvedenou na přihlášce. Doporučuje se, aby z důvodu jednoznačné průkaznosti byl 
souhlas uveden na přihlášce do SK/TJ. Pro úplnost se připomíná informační povinnost SK/TJ, podle 
§11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům spolku, o tom, že jsou shromažďovány jejich 
osobní údaje pro účely činnosti spolku. Tato informace nemusí být podána jednotlivcům písemně, 
stačí, když bude sdělena při jednání členské schůze v rámci zprávy o činnosti spolku a stvrzena 
podpisem na prezenční listině. Rovněž lze řešit uvedením této informace na přihlášce do SK/TJ. 
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Čl. lll. 

Postup při evidenci členské základny Národních sportovních svazů ČUS 

 

Národní sportovní svazy ČUS odevzdávají, dle Stanov ČUS, seznam registrovaných 

členů (příloha  č. 1) ve své svazové databázi vedené k 31. 12. 2015 kanceláři Managementu 

sportu ČUS. Členové evidovaní k tomuto datu budou uvedeni v Ročence ČUS a ve všech 

oficiálních statistikách ČUS. Sportovní svaz odevzdá evidenci členů na elektronickém nosiči, 

nebo ji elektronicky pošle na e-mail opatrny@cuscz.cz do 30. ledna 2016. 

 

 

Čl. IV. 

Postup při evidenci členské základny SK a TJ sdružených v ČUS 

 

Okresní sdružení ČUS zřídí přístup do IS ČUS každému sdruženému subjektu 
(sportovnímu klubu či tělovýchovné jednotě) tak, aby mohl aktualizovat svoji členskou 

základnu k 31. 12. 2015. Nový IS ČUS zobrazuje okamžitý stav zapsané členské základny 

v reálném čase (on-line). Proto je nutné aktuální data členské základny do zapisovat 

systému bez odkladu na adrese  https://iscus.cz., nejpozději do 31. 12. 2015. Počet členů 

evidovaných k tomuto datu bude uveden v Ročence ČUS a ve všech oficiálních statistikách. 

 

Okresní sdružení ČUS bude informovat členské subjekty o nutnosti vést věrohodnou a 

pravdivou evidenci členské základy, vycházející ze Stanov ČUS. Okresní sdružení ČUS 

poskytnout součinnost při aktualizaci dat IS ČUS, a to v závislosti na místních podmínkách a 

po individuální domluvě. 

 

Součástí statistického šetření stavu členské základny je rovněž aktualizace a doplnění 

informativních dat o SK a TJ v rozsahu uvedeném v IS ČUS, včetně kontaktních údajů 

o statutárních orgánech SK a TJ. 

 

 

Čl. V. 

 

Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů o členech ČUS jsou uvedeny 

v manuálu IS ČUS, který je dostupný na internetové stránce ČUS 

(http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html ). 

 

 

Čl. VI. 

 

ČUS vydá oficiální statistiku do 28. února 2016, kterou obdrží: 

 

- sportovní svazy sdružené v ČUS 

- okresní sdružení ČUS 

- krajské organizace ČUS 

- delegáti valné hromady ČUS 

 

 

Čl. VII. 

 

1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů pro SK a TJ 

zabezpečuje místně příslušné OS ČUS.  

mailto:opatrny@cuscz.cz
https://iscus.cz/
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html
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2. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů stejně jako 

z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace pro OS ČUS a KO ČUS 

zabezpečuje pracoviště management sportu ČUS. 

 

3. Tento pokyn ruší Pokyn předsedy ČUS č. 4/2014 ke statistickému šetření stavu členské 

základny v ČUS za rok 2014 ze dne 14. 10. 2014. 

 

4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 6. října 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              JUDr. Miroslav Jansta, v.r. 

                                  předseda ČUS 


