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Směrnice ČSTV 

ze dne 6.1.1999 

 

o statistickém zjišťování a šetření v Českém svazu tělesné výchovy 

a v jeho členských TJ/SK a svazech 

 

 

 

 Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy se usnesl na této směrnici : 

 

 

 

Čl. 1 

Účel a druhy statistiky 

 

1. Účelem této směrnice je vymezit        

v rámci ČSTV, rozdíl i důvody mezi 

povinným statistickým zjišťováním 

(podle zákona) a dobrovolným 

statistickým šetřením (podle stanov), 

jakož i kompetence a důsledky s nimi 

spojené. 

 

2. Český svaz tělesné výchovy, jeho 

regionální sdružení, jakož i jeho členské 

TJ/SK a svazy, pokud podle zákona     

č. 89/1995 Sb., o statní statistické 

službě, splňují podmínku kategorie tzv. 

zpravodajské jednotky, jsou povinny, a 

to nezávisle na této směrnici, 

samostatně a výlučně na své jméno a 

odpovědnost zabezpečovat tzv. 

statistická zjišťování, jako jsou 

periodicky vyhlašovaná tzv. Programem 

Českého statistického úřadu, který je 

zveřejňován ve Sbírce zákonů České 

republiky. 

 

 

3. Členské TJ/SK a svazy mohou být 

VV ČSTV a na základě zmocnění jeho 

předsedy vyzvány, aby jeden výtisk 

výkazu, který byl z jejich strany povinně 

zpracován podle zákona v rámci 

Programu statistického zjišťování, byl 

také poskytnut tomuto orgánu ČSTV,    

pro účely tvorby integrované informační 

databáze ČSTV, jako celku. 

 

4. Statistická šetření realizovaná pouze  

v rámci ČSTV vyhlašuje jeho předseda,              

na základě pověření výkonného výboru, 

a to v rozsahu údajů, dat a výkazů, které 

vyplývají jak z členství TJ/SK a svazů    

v ČSTV, tak ze spolkového uspořádání 

jejich sportovních a provozních 

činností, jejichž souborná statistická 

agregace : 
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a) je podkladem a mandátem ČSTV pro 

integrované uplatňování nároků na 

příspěvky ze státního rozpočtu a            

z odvodu výtěžku SAZKA, a.s. na 

podporu činností ČSTV a jeho 

členských TJ/SK a svazů, 

b) je podkladem pro valnou hromadu 

ČSTV, a to pro stanovení závazných 

kritérií pro účely přerozdělení, 

postupem ČSTV získaných příspěvků 

mezi členské TJ/SK (jejich regionální 

sdružení) a svazy. 

 

5. Údaje a data, jak pro účely 

statistického zjišťování, tak pro účely 

statistického šetření, musí být 

zpracovateli - členskými TJ/SK a svazy 

uváděny pravdivě. Odmítnutí statistické 

součinnosti v požadovaném termínu, 

nebo uvedení nepravdivých nebo jinak 

zkreslených údajů může být důvodem 

pro odepření účasti členské TJ/SK nebo 

svazu na financování ze zdrojů ČSTV. 

 

 

Čl. 2 

Statistická šetření v rámci ČSTV 

 

1. Obsah statistického šetření v rámci 

ČSTV, jeho časové a věcné 

determinace, způsob jeho provedení, 

termíny a předkládací pořádek vyhlašuje 

na základě pověření výkonného výboru 

předseda ČSTV svým Pokynem. 

 

2. Pokyn předsedy ČSTV, kterým se 

vyhlašuje statistické šetření, musí být 

vhodným způsobem zveřejněn nebo 

doručen členským TJ/SK a svazům, a to 

nejméně 60 dní před termínem zpětného 

odevzdání zpracovaného statistického 

šetření (výkazu). 

 

3. Součástí vyhlášení statistického 

šetření musí být : 

 

a) tiskopis - výkaz, který bude použit     

k jeho zpracování, s tím, že náklady      

na jeho pořízení jsou součástí rozpočtu 

VV ČSTV, 

 

b) označení odborného - garančního 

útvaru sekretariátu ČSTV, který bude 

příslušný      k výkladu a ke konzultacím 

pro potřeby členských TJ/SK a svazů. 

 

 

4. Statistickým šetřením nelze získávat 

údaje od členských TJ/SK a svazů, které 

by přesahovaly svoji informační 

hodnotu jejich potřeby a povinnosti 

vyjádřené    ve stanovách Českého 

svazu tělesné výchovy, a dále pak ty 

údaje, které by mohly být označeny za 

zneužitelné (důvěrné) v jejich 

hospodářském styku - leda by šlo o 

údaje, které buď navazují na státní 

statistická zjišťování, anebo jsou jinak 

povinnou součástí stanovenou obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

 

5. Pomocnými garanty zpracování a 

sběru dat statistického šetření (v případě 

statistického zjišťování pouze sběru) po 

linii členských TJ/SK, jsou jejich 

územně příslušná regionální sdružení s 

licencí ČSTV. Tato regionální sdružení 

zpracovávají též tzv. regionální sumáře 

dat v rozsahu stanoveným Pokynem 

předsedy ČSTV. 

 

6. Výkonný výbor ČSTV je oprávněn   

ve své kompetenci, případně                 

za vyžádané asistence Revizní komise 

ČSTV, provést namátkové nebo 
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výběrové kontroly statistických dat 

přímo v členských TJ/SK (regionálních 

sdruženích) a svazech. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato směrnice ruší směrnici              

č. 19/1994, jejíž účinnost byla i 

následně potvrzena jejím zveřejněním 

ve Sbírce ČSTV, v části č. III/1997. 

 

2. Tato směrnice byla schválena         

VV ČSTV dne 6.1.1999, když téhož dne 

nabývá své účinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ing. Vladimír  S r b  v.r. 

                            předseda ČSTV 

 

 

 

 


