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1) Pokyny pro zpracování aktualizace členů TJ/SK za rok 2013 :
V souladu s pokynem předsedy ČUS bude uskutečňována na stav k 31.12.2013 aktualizace členů
TJ/SK sdružených v OS ČUS Šumperk. Počet členů je jedním ze základních statistických údajů. Údaje o
stavu členské základny si rovněž od nás vyžadují obce, města i kraj, rovněž jako podklad pro systémové
rozdělování finančních dotací či grantů.
Všem TJ/SK, sdruženým v OS ČUS ke 31.12.2013, zasíláme v příloze tohoto Zpravodaje
Evidenční list - pro aktualizaci údajů o TJ/SK a funkcionářích TJ/SK – musí vyplnit a
aktualizovat všechny TJ/SK, zde se jedná o kontaktní adresy, telefony, čísla peněžních účtů
a event. prohlášení, pokud nedošlo v TJ/SK ke změnám ve stavu členské základny.
Vzhledem k tomu, že většina TJ/SK již zpracovává aktualizaci členů v elektronické podobě sdělujeme,
že k tomu je určen program Informační systém ČUS, který máte k dispozici.
Pokud jej nemáte lze jej získat :
na internetové stránce www.cuscz.cz a odkazu v menu http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/program-ke-

stazeni.html
Zde najdete ke stažení :
. plný program IS ČUS pro SK/TJ verze 3.01 – pro ty, kdo program ještě vůbec nemají
a budou provádět první instalaci a první zpracování
. aktualizaci programu pro SK/TJ na verzi 3.01, která je bezpodmínečně NUTNÁ !!! pro
zpracování za rok 2013 i v případě, že program již máte !
. další informace a návody k užívání programu
Při otevírání programu po nové instalaci je nutno zadat organizační číslo TJ/SK, které máte přiděleno při
vstupu do ČSTV ( na vyžádání telefonicky či mailem sdělíme, je také totožné s vaším variabilním
symbolem, tj. 3809 …. dále se program ptá na „ heslo „ – to si volíte sami pro přístup do programu )
- data členů vaší TJ k 31.12.2012, pokud došlo k jejich poškození či ztrátě můžeme zaslat na
vyžádání zaslat také e-mailem, žádosti zasílejte na adresu simicek.oscus@rps.cz
- aktualizaci lze rovněž zpracovat ve formátu EXCEL, jako výstup z programu „Informační systém ČUS
( dříve ČSTV) nebo EXCEL na základě dat, které Vám v tomto formátu na vyžádání zašleme.
Pokud budete zpracovávat aktualizaci v tomto formátu, nesmíte v žádném případě měnit strukturu
„řádků a sloupců“ formátu EXCEL z programu IS ČUS nebo formátu, který Vám zašleme, nemohli
bychom data následně importovat do celého systému.
- ve výjimečných případech je možno aktualizaci zpracovat ještě v listinné podobě, seznam členů¨
k 31.12.2012 pro uvedení úprav vám opět na vyžádání zašleme.
Naléhavě všechny zpracovatele žádáme, aby údaje uváděli všechny, zejména celá rodná čísla,
poněvadž člen bez rodného čísla nemůže být do evidence zařazen.
Pokud nedošlo ve stavu vaší členské základny v průběhu roku 2013 k žádné zásadní změně, vyplňte
prosím pouze „Evidenční list“ a v jeho dolní části tuto skutečnost vyznačte a potvrďte podpisy. Vyplněný
list naskenujte a zašlete na elektronickou adresu simicek.oscus@rps.cz
Evidenční list lze samozřejmě poslat i listinnou poštou či předat osobně.
Dotazy v souvislosti s aktualizací členské základny směřujte na p.Šimíčka, mail i telefon
v hlavičce Zpravodaje.
Pokyn pro zpracování v okrese je v souladu s Pokynem předsedy ČUS ke zpracování
aktualizace dat informačního systému ČUS a je v souladu se Zákonem 101/2000Sb. o ochraně
osobních údajů. I Vámi shromažďované údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby TJ/SK a tak
s nimi nakládejte. V této souvislosti zde uvádíme plné znění příslušného právního výkladu
k problematice ochrany osobních údajů členů TJ/SK.
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Pokyn je v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.Občanská sdružení
jsou povinna zajistit souhlas člena spolku ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti TJ/SK. Souhlas je
prakticky udělen okamžikem, kdy fyzická osoba dobrovolně poskytla občanskému sdružení osobní údaje, např.
formou uvedenou na přihlášce.Doporučuje se, aby z důvodu jednoznačné průkaznosti byl souhlas uveden na
přihlášce do TJ/SK. Za postačující se považuje udělení souhlasu s podpisem na prezenční listině účastníků na
jednání valné hromady, schůze, konference, apod. příslušné TJ/SK.Pro úplnost se připomíná, že nadále trvá
informační povinnost TJ/SK podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům spolku o tom, že jsou
shromažďovány jejich osobní údaje pro účely činnosti spolku. Novela však již nepožaduje, aby tato informace
byla podána jednotlivcům písemně, stačí, když bude sdělena při jednání členské schůze v rámci zprávy o
činnosti spolku a stvrzena podpisem na prezenční listině.
Konečný termín předání aktualizovaných údajů v elektronické podobě na adresu
simicek.oscus@rps.cz
je do

28.ledna 2014.
2) Informace ke zpracování Ročního účetního výkazu ČUS za rok 2013 :
Současně s tímto s tímto Zpravodajem, který je odesílán elektronicky, odesíláme v elektronické podobě
všem TJ/SK sdruženým v OS ČUS k 31.12.2013 pokyny, vysvětlivky a potřebné výkazy ke zpracování
Ročního účetního výkazu SK/TJ za rok 2013. Termín pro předání hotového výkazu je
24.března 2014
do kanceláře OS ČUS Šumperk. Informace a porady u ekonomky OS ČUS pí Ing. Markéty Vintrové, tel.
739 011 848.
Tyto výkazy zpracovávají a OS ČUS předávají všechny SK/TJ sdružené v OS ČUS v roce 2013 a to i
v případě, že v období do 31.12.2013 své členství v OS ČUS event. ukončily.
TJ/SK, které používají ke zpracování účetnictví program ABRA mohou použít roční účetní výkaz
z tohoto programu !

3) R ů z n é :
a)připomínáme opět, že na tomto odkaze
http://www.kr-olomoucky.cz/prispevky-v-oblasti-sportu-cl-684.html
získáte informace a formuláře k podání žádosti o finanční dotace na podporu sportu z rozpočtu
Olomouckého kraje pro rok 2014. Termín pro podání je do 6.ledna 2014 !!!!! na Krajský úřad, adresa je
uvedena v pokynu !
Pokud potřebujete v této oblasti pomoc či poradu, neváhejte se na nás obrátit !
b) v lednu 2014 budeme informovat všechny SK/TJ o podmínkách podání žádostí na údržbu sportovních
zařízení pro rok 2014. Výzva bude zasílána elektronicky a rovněž umístěna na webovou stránku OS
ČUS Šumperk, tj. http://sumperk.cuscz.cz/
Podmínky se s největší pravděpodobností nebudou lišit od podmínek roku 2013, proto si již nyní můžete
připravovat podklady k podání této žádosti.
Přejeme všem příznivcům sportu, sportovcům, organizátorům, funkcionářům a všem, kteří se
s dobrým úmyslem sportu věnují, dobré zdraví v roce 2014 !!!
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