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SK/TJ OS ČUS
Šumperk
Šumperk 3. 2. 2016
Věc: informace ke zpracování finančních výkazů SK/TJ za rok 2015
Tato informace je vydávána na základě „Pokynu předsedy ČUS ze dne 6. 10. 2015“
ke zpracování finančních výkazů subjektů ČUS za rok 2015. Finanční výkazy slouží také ke zjišťování
aktuálních údajů o ekonomickém stavu SK/TJ a jako podklad pro vyplňování údajů pro žádosti ČUS o
státní podporu z dotačních programů MŠMT.
Okresní sdružení ČUS poskytují jednotlivým SK/TJ součinnost při zpracování těchto výkazů a
současně ověřují úplnost údajů v těchto výkazech.
Na úrovni SK/TJ je výkaz možno zpracovat následujícími způsoby:
a) SK/TJ ke zpracování výkazu využijí příslušnou část nového „Informačního systému ČUS“,
ke kterému byly všem SK/TJ předány příslušné přístupové adresy a hesla. Pokyny ke
správnému vyplňování jsou uvedeny v manuálu IS ČUS, který je dostupný na internetové
adrese http://www.cuscz.cz/files/1537NzF.pdf
Takto zpracované výkazy v tomto systému odešlou – zelené tlačítko „Potvrzení ČUS“ na konci výkazu
k ověření OS ČUS Šumperk nejpozději do 15. 3. 2016.
Současně odešlou na adresu vintrova@rps.cz mailovou zprávu, že údaje byly zadány do
systému IS ČUS
b) SK/TJ ke zpracování výkazu využijí:
- jednoduché účetnictví - výkazů ve formátu EXCEL - soubory s názvy ISCUS
jednoduche_rozvaha a ISCUS jednoduche_vysledovka
- úplné – podvojné účetnictví - výkazů ve formátu EXCEL s názvem
Výkazy 2015 úplné - podvojné.
Zde prosím věnujte pozornost záložkám na dolní liště první strany!
Všechny tyto výkazy jsou v přílohách této pošty.
Takto zpracované výkazy v této podobě souboru EXCEL odešlou jako přílohu mailu na
adresu vintrova@rps.cz nejpozději do 15. 3. 2016.
Zadání údajů z těchto výkazů do systému IS ČUS zajistí kancelář OS ČUS.
Dotazy a informace ke zpracování výkazů směrujte na mail vintrova@rps.cz ev. na telefon
Ing. Vintrové 739 011 848.
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