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Pokyn předsedy ČUS

č. 3/2021

3.
Pokyn předsedy ČUS
ze dne 19.10.2021

ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31. 12. 2021
Čl. I.
1.

Tento pokyn předsedy ČUS je vydáván na základě Směrnice ČUS č. 1/2019, o sběru dat a
údajů v České unii sportu, z.s. a jejích členských subjektech ze dne 21.5.2019 a na základě
zmocnění VV ČUS ze dne 19. října 2021 - usnesení č. 21/13/141.1
Čl. II.

1.

Základem statistického šetření stavu členské základny ČUS za rok 2020 jsou data uvedená
v Informačním systému ČUS (dále jen IS ČUS) https://iscus.cz, v tomto případě jmenné
seznamy členů SK a TJ sdružených v ČUS v rozsahu údajů Směrnice ČUS č. 1/2018
o evidenci členské základny v České unii sportu, z.s. ze dne 19.6.2018.
Čl. III.

1.

IS ČUS zobrazuje okamžitý stav zapsané členské základny v reálném čase (on-line). Proto
je nutné aktuální data členské základny zapisovat do systému bez odkladu, nejpozději
do 31. 12. 2021.

2.

Okresní sdružení ČUS (dále jen OS ČUS) informují členské subjekty o nutnosti vést
věrohodnou a pravdivou evidenci členské základny, vycházející ze Stanov ČUS a dalších
vnitřních předpisů ČUS. OS ČUS poskytnou součinnost při aktualizaci dat v IS ČUS, a to
v závislosti na místních podmínkách a po individuální domluvě.

3.

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
a statutárních orgánech SK a TJ.

Pokyn je v souladu s obecně platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu
s přijatými vnitřními předpisy a opatřeními ČUS v této oblasti. Na základě uvedených předpisů jsou
sdružené SK/TJ povinny zajistit informační povinnost svých členů o zpracování osobních údajů v rámci
činnosti SK/TJ. ČUS zajistila na své náklady vypracování vzorového formuláře informační povinnosti ke
zpracování osobních údajů, který je ke stažení na stránkách ČUS.
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Čl. IV.
1.

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/sluzbyservis/manual-k-is-cus.html ).

2.

Počet členů evidovaných k 31.12.2021 bude uveden v Ročence ČUS a ve všech oficiálních
statistikách.
Čl. V.

1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci sběru dat a údajů pro SK a
TJ zabezpečuje místně příslušné OS ČUS.
2. Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních 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.
3. Tento pokyn ruší Pokyn předsedy ČUS č. 4/2020 ke statistickému šetření stavu členské
základny v ČUS k 31.12.2020 ze dne 8. 10. 2020.
4. Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dne 19. října 2021.

JUDr. Miroslav Jansta, v.r.
předseda ČUS
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