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Informace pro SK/TJ a sportovní svazy sdružené v Okresním sdružení ČUS Šumperk

1) Pokyny pro zpracování aktualizace členů TJ/SK za rok 2014 :
V souladu s pokynem předsedy ČUS č.4/2014 bude uskutečňována na stav k 31.12.2014
aktualizace členů TJ/SK sdružených v OS ČUS Šumperk.
Aktualizovaný počet členů je jedním ze základních zjišťovaných statistických údajů a
společně s ročním výkazem o hospodaření SK/TJ a uhrazenými členskými příspěvky OS
ČUS jsou podmínkami pro řádné členství v ČUS, pojištění členů, přístupu ke státním i
dalším dotačním titulům atd.
Údaje o stavu členské základny si rovněž od nás vyžadují obce, města i kraj, jako podklad pro
systémové rozdělování finančních dotací či grantů.
a) EVIDENČNÍ LIST :
Všem TJ/SK, sdruženým v OS ČUS k 31.10.2014, zasíláme v příloze tohoto Zpravodaje
„Evidenční list“ (ve formátu WORD pro možnost zpracování na PC ) - pro aktualizaci údajů o
TJ/SK, zejména kontaktních mailových adresách a kontaktním telefonu. Evidenční list vyplňte,
podepište a zašlete buď listinnou poštou, nebo nejlépe ve formě scanovaného formátu pdf. na
mailovou adresu vintrova@rps.cz
b) AKTUALIZACE STAVU ČLENSTVA V SK/TJ :
Lze zpracovat výhradně v elektronické podobě a to ve formě :
- aktualizací v programu „Informační systém ČUS“ ( „IS ČUS“ dříve ČSTV ), který jste využívali v
minulém roce. Pokud nemáte aktuální data ve formátu pro import do IS ČUS, na vyžádání vám je
zašleme. Následně po uskutečněných opravách a doplněních proveďte ve svém PC „export“ a
jako přílohu soubor odešlete rovněž mailem na adresu vintrova@rps.cz
- všem SK/TJ na mailové adresy budeme postupně v následujících dnech odesílat mailem jako
přílohu soubor ve formátu EXCEL se seznamem členů v podobě, jak je máme evidovány v IS
ČUS v současné době. Tento soubor si ve svém PC uložte a v něm následně udělejte potřebné
opravy, tj. zrušte již nečleny a dopište členy nové.
Při zpracování aktualizace v tomto formátu, nesmíte v žádném případě měnit strukturu „řádků a
sloupců“ formátu EXCEL a jiné údaje, nemohli bychom data následně importovat do
celého systému. Opravený soubor EXCEL následně opět jako přílohu mailu pošlete na adresu
vintrova@rps.cz
- ve opravdu výjimečných případech je možno aktualizaci zpracovat ještě tak, že námi zaslaný
soubor EXCEL se seznamem členů si vytiskněte, zde přeškrtnutím vyřaďte již nečleny, dopište
členy nové a listinnou poštou zašlete na OS ČUS Šumperk, Tyršova 12, 787 01 Šumperk.
Naléhavě všechny zpracovatele žádáme, aby údaje uváděli všechny, zejména celá rodná čísla,
poněvadž člen bez rodného čísla nemůže být do evidence zařazen, což mj. souvisí s pojištěním.
*

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 je do

20.ledna 2015.

2) Informace ke zpracování účetních závěrek SK/TJ za rok 2014 :
Obdobně jako v minulých létech, budou SK/TJ zpracovávat „Roční výkaz hospodaření“.
V obsahu výkazu za rok 2014 se připravují určité změny tak, aby výkaz dával věrný přehled o
základních hospodářských údajích SK/TJ a současně korespondoval s platnou metodikou Zákona
o účetnictví. Výkaz samotný s příslušnými pokyny atd. bude k dispozici v průběhu prosince 2014
a my jej bezprostředně všem SK/TJ elektronickou poštou pošleme. Termín zpracování a předání
do kanceláře OS ČUS bude v druhé polovině března 2015.

3) Dotace z programů podpory sportu Olomouckého kraje :
Připomínáme, 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 2015. Termín pro podání je do 5.ledna 2015 !!!!! na Krajský úřad,
adresa je uvedena v pokynu !
Informace jsou k dispozici i na webu OS ČUS Šumperk, tj. http://sumperk.cuscz.cz/
Pokud potřebujete v této oblasti pomoc či poradu, neváhejte se na nás obrátit !

4) Program údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje pro rok 2015 :
Zastupitelstvo Olomouckého kraje bude počátkem prosince 2014 projednávat a schvalovat
rozpočet kraje na rok 2015. Jeho součástí je i podpora údržby sportovních zařízení SK/TJ ČUS
v jednotlivých okresech kraje. Po schválení rozpočtu vás budeme ihned informovat a zašleme
výzvu k podávání žádostí do tohoto programu.
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 2014, proto si již nyní
můžete připravovat podklady k podání této žádosti.

5) Informace k úhradě členských příspěvků SK/TJ pro OS ČUS za rok 2014 :
Termín 30.11.2014 byl OVV ČUS stanoven pro úhradu členských příspěvků SK/TJ,
které jsou schváleny valnou hromadou OS ČUS ve výši 600 Kč za SK/TJ. K 25.11.2014 byl
příspěvek uhrazen z cca 60% klubů a jednot. Prověřte u svých hospodářů, zda příspěvek
za vaši jednotu či klub byl již uhrazen.
Příspěvek se platí především bezhotovostní formou na účet OS ČUS, tj. 2638841/0100
s uvedením variabilního symbolu platby, což je vaše organizační číslo, tedy 3809….. Přehled
organizačních čísel byl již opakovaně do SK/TJ zasílán.
V případech, kdy SK/TJ není vlastníkem peněžního účtu, je možno po předchozí dohodě,
členský příspěvek složit hotově do pokladny OS ČUS Šumperk.

6) Změny stanov SK/TJ a zápis do veřejného rejstříku – Zákon č.89/2012Sb.
Občanský zákoník :
V říjnu a listopadu 2014 se uskutečnily ( 15.10.2014 a 13.11.2014 ) skupinové konzultace a
v dalších dnech rovněž několik dalších individuelních konzultací se zástupci SK/TJ k problematice
nutných změn stanov SK/TJ a souvisejícím zápisem do veřejného rejstříku, které jsou vyvolány
Zákonem č.89/2012Sb. – Občanský zákoník, platným od 1.1.2014.
Na těchto konzultacích je poskytován výklad k postupu úprav stanov, přípravě potřebných
dokladů k uskutečnění zápisu, je předáván doporučený metodický postup jednotlivých
souvisejících činností atd. Konzultacemi prošlo již 31 SK/TJ, nejbližší další termín je vypsán na
15.12.2014 od 15.30 hodin v budově OS ČS Šumperk. Na tuto konzultaci se již zaevidovalo 9
SK/TJ, prostor k účasti dalších SK/TJ ještě je.
Máte-li zájem, zašlete sdělení o zájmu na mail simicek@rps.cz, účast vám v případě, že
ještě bude volno, elektronicky potvrdíme.

Další termíny budou vypisovány od ledna 2015. Naší snahou je, aby těmito konzultacemi
prošly všechny SK/TJ evidované v OS ČUS. Následnou součástí činností po konzultacích je,
v případě vašeho zájmu, posouzení návrhu úprav stanov SK/TJ, pomoc a porada při shromáždění
potřebných dokladů pro zápis do veřejného rejstříku, pomoc při zápisu do elektronického formuláře
veřejného rejstříku atd.
7) Program „Sportuj s námi 2015“ :
Po letošním úvodním ročníku obnoveného programu „Sportuj s námi“, byl pro rok 2015
tento program vyhlášen opět. SK/TJ letos do programu zařazené, získaly na pořádané akce velmi
solidní finanční podporu.
Informace o vyhlášení programu pro rok 2015 byla opakovaně zasílána všem našim
jednotám a klubům, termín přihlášek byl do 15.11.2014. V našem okrese se přihlásilo celkem 15
SK/TJ s 18 akcemi. Na úrovni republiky se sešlo přes 700 žádostí SK/TJ, z toho se počítá se
zařazením cca 500 akcí. Významným finančním podporovatelem jsou pro příští rok České dráhy.
Kalendář akcí pro rok 2015 by měl být vydán v průběhu prosince 2014.
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