
 1

Česká unie sportu 
Regionální sdružení  v Olomouci 
Legionářská 12,  772 00 Olomouc 

Telefon : 585203835 
email předseda RS: cstvol@iol.cz    email místopředseda: olkr.cstv@quick.cz  

www.olomouc.cuscz.cz 
Bankovní spojení :  Komerční banka Olomouc, č.ú.3735-811/0100 IČ:436054 

__________________________________________________________________________________________ 
Určeno : Tělovýchovným jednotám a sportovním klubům 
                 sdruženým v RS ČUS Olomouc. 
Věc :    Statistické šetření členské základny v TJ/SK za rok 2014. 
              Vážení sportovní přátelé ! 
         Tak jako každoročně, proběhne i v letošním roce pravidelná aktualizace evidence členské 
základny a pasportu TVZ našich TJ a SK.  ČUS Praha vydala Pokyny předsedy ČUS  k této 
záležitosti, který upřesňuje postup a termíny – viz Zpravodaj ČUS – TP č. 8 z listopadu   2014   - 
str. 17-21 (viz www.cuscz.cz/služby-servis/evidence ...)  nebo www.olomouc.cuscz.cz ) 
         Jednoty a kluby, které zpracovávají evidenci pomocí Iinformačního systému na počítači, 
provedou potřebnou aktualizaci (doplnění nových členů, vyřazení neplatných členů ) ve své 
databázi a takto  aktualizované seznamy je třeba  potom zaslat ( export dat ) na RS ČUS 
Olomouc pomocí mailové pošty ( adresa : na počítač RS ČUS Olomouc - cstvol@iol.cz nebo 
ještě lépe přímo na počítač místopředsedy RS J.Nováka – olkr.cstv@quick.cz). Přímo ve Vaší 
databázi je třeba aktualizovat i případné změny funkcionářů, adresy, telefonní čísla, apod. a 
odeslat je současně se členskou základnou.  
       Jednoty a kluby, které zpracovávají evidenci klasickým způsobem písemně, provedou 
úpravy ve svých seznamech (zrušení neplatných členů, zapsání nových členů) a doručí na adresu 
RS ČUS Olomouc, Legionářská 12 k rukám předsedy RS Jos. Odstrčilíka.    
         Velice důležité pro přesné vedení Informačního systému je kvalita a správnost údajů o 
TJ/SK   - zejména přesný a celý název TJ/SK dle Vašich registrovaných Stanov TJ/SK a správně 
zapsané IČ.  Znovu  žádáme všechny subjekty o nahlášení elektronické adresy, na kterou by bylo 
možno zasílat e-mailovou korespondenci pro Vaši TJ/SK !            
               Obdobně je třeba aktualizovat i údaje o  pasportu TVZ.  Pokud během let 2004-2013 u 
Vás došlo ke změnám ( vybudování nového sportoviště, změny ve vlastnictví objektů, pozemků, 
zhodnocení po provedené modernizaci či rekonstrukci apod.),  je třeba tyto změny do pasportu 
zapracovat !!!! Doporučuji Vám kontaktovat místopředsedu RS ČUS Jar. Nováka, který Vám 
zajistí návštěvu předsedy komise TVZ ing. Švébiše, se kterým provedete potřebnou opravu údajů 
do pasportu Vaší jednoty či klubu přímo ve Vaší jednotě/klubu/.    
 
TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁNÍ :  

• Aktualizace členské základny TJ/SK  se zpracovává k datu 31.12.2014 
• Údaje o TJ/SK(funkcionáři,adresy,kontakty...) dle aktuelního stavu k 31.12.2014 
• Veškeré aktualizované údaje je třeba dodat ( možno osobně, poštou, mailem)  na RS 
ČUS Olomouc(zpracovává místopředseda RS Jar. Novák) do 28.1.2015 !!!! 

• Adresy :  RS ČUS Olomouc, Legionářská 12, 772 OO OLOMOUC 
o cstvol@iol.cz    nebo   olkr.cstv@quick.cz    

 
Poznámka :  Veškeré údaje možno zpracovat v předstihu – není třeba čekat na vyhlášené datum !!! Prosíme rovněž o 
zasílání průběžně během měsíce prosince 2014 a ledna 2015  - k závěru vyhlášeného termínu se pak nahromadí 
většina hlášení a to komplikuje kvalitní zpracování a přepsání dat!!  Termín pro odeslání kompletních dat okresu do 
Prahy je 10.2.2015. Bude ještě prostor pro opravu chybných dat a druhý konečný termín pro nahlášení oprav bude do 
3.3.2015!!! Pro doplnění pasportu je pouze jeden termín tj. do 10.2.2015. 
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 Zpracovatele z TJ a SK chceme požádat, aby i v případě, že nemají žádné změny v evidenci 
členské základny , údajích o TJ/SK či v pasportu TVZ kontaktovali RS ČUS v Olomouci a tuto 
skutečnost nám na přiložené návratce oznámili, abychom  získali kompletní přehled o 
zpracovaných subjektech !!!    
 Dalším zájemcům o instalování programu Informačního systému nabízím poskytnutí 
pomoci s jeho instalací a aktivováním (naplnění stávajícími údaji o členské základně a 
pasportu TVZ). Stejně tak při problémech s funkčností již nainstalovaného programu – tel. 
Jar. Novák mobil 607123922. 
 
Vážení sportovní přátelé, VV RS ČUS v Olomouci si je plně vědom toho, že již min. po 4 roky 
neměl možnost ze zdrojů ČSTV, následně ČUS a potažmo ani MŠMT Vám přispět na Vaši 
sportovní činnost nebo na provoz a údržbu TVZ. V době probíhající transformace sportovního 
prostředí  se dá konstatovat, že přežíváme jen díky Vašemu nadšení a obětavosti a dále 
příspěvkům od městský a obecních zastupitelstev a od Olomouckého kraje. Přesto vedení 
členské evidence patří dle zákona o občanských sdruženích k základním povinnostem spolků. 
Proto se na Vás obracíme s tímto v minulosti tradičním úkolem konce roku a věříme, že nám 
potřebné údaje poskytnete. Sdružení jednot a klubů pod RS ČUS Olomouc je samozřejmě 
dobrovolné, čímž se ale sdružené subjekty zavazují plnit základní povinnosti dle Stanov. Pokud 
ale dvě základní hlášení – tj. Evidence členské základny a Účetní roční výkaz nebudou 
předány, bude VV RS ČUS zvažovat vyřazení subjektů z evidence ČUS. 
 
 
V Olomouci dne  13. listopadu  2014   
 
 
                                                              Za RS ČUS Olomouc : 
 
  
                              Josef Odstrčilík,v.r.                                      Jaroslav Novák, v.r. 
                              předseda RS ČUS                                         místopředseda RS ČUS 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: zašlete na RS ČUS  Olomouc  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Návratka 
 
     
Tělovýchovná jednota / sportovní klub  ………………………………………………………………………. 
 
tímto oznamují RS ČUS v Olomouci, že  ve : 

o statistice členské základny za rok 2014 (tj. ke 31.12. 2014 ) 
o  údajích o TJ/SK  ( adresář funkcionářů …) 
o pasportu tělovýchovných zařízení 

 
nemají žádné změny proti evidenci předcházejícího roku 2013 a potvrzují stávající stav, zaznamenaný v  IS 
ČUS    na  RS ČUS Olomouc. 
 
 
                                                                                       …………………………………………………………… 
                                                                                           za TJ/SK – jméno, podpis 


