Rozesláno dne
Sbírka ČSTV
2 /1997
1.12.1997
______________________________________________________________________

2
Směrnice ČSTV
ze dne 19.11.1997
o evidenci členské základny v ČSTV

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

§1
Účel
Jedním ze základních úkolů Českého svazu tělesné výchovy (dále jen ČSTV) a subjektů
v něm sdružených je průkazná evidence členské základny. Tato evidence je využívána rovněž
jako závazný podklad pro přerozdělování státních i nestátních finančních prostředků. Účelem
této směrnice je upravit zásady vedení evidence členů v tělovýchovných jednotách a
sportovních klubech (dále jen TJ/SK) s využitím sportovně technických registrací svazů
sdružených v ČSTV a shromažďování těchto dat pro jejich vnitřní i vnější užití v rámci
ČSTV.
§2
Vedení evidence členů
(1) TJ/SK podle podmínek svých vlastních stanov zajišťují stálou evidenci všech svých členů,
a to formou písemně vedené matriky nebo pomocí počítačového zpracování.
(2) Svazy podle podmínek svých vlastních stanov zajišťují zpravidla tzv. sportovně
technickou registraci osob, jejíž existence, povaha a platnost je předpokladem, aby se takto
registrovaní členové mohly aktivně zúčastňovat sportovních soutěží, plnit funkce např.
rozhodčích, trenérů nebo cvičitelů, apod.
(3) Orgány ČSTV nijak nezasahují do práv TJ/SK a svazů, pokud jde o jejich vlastní způsob
vedení evidence členů. Evidence členů však musí být pravdivá, průkazná a musí obsahovat
údaje podle této směrnice, aby mohla být ČSTV centrálně shromažďována a následně
uplatňována jako jednotný závazný podklad pro přerozdělení státních i nestátních finančních
prostředků v běžném roce.
§3
Shromažďování údajů o členství

(1) Každá TJ/SK je povinna vždy dle stavu k 31.12. běžného kalendářního roku vykázat
svému příslušnému OVV ČSTV či obdobnému členskému sdružení v okresech,
ve statutárních městech a v Praze (dále jen okresní sdružení) vedle numericky zpracované
statistiky vlastní členské základny údaje o každém svém evidovaném členu, a to :
- příjmení
- jméno
- rodné číslo
- sportovní odvětví 1)
- charakteristika 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

registrovaný sportovec 3)
neregistrovaný sportovec
trenér, cvičitel 4)
rozhodčí 5)
činovníci 6)
ostatní 7)

(2) Okresní sdružení se podílejí na zpracování evidence členské základny na základě
prováděcího pokynu VV ČSTV k této směrnici.
(3) Svazy poskytují VV ČSTV součinnost při porovnání správnosti evidence TJ/SK, spojené
se svazovou evidencí.
(4) Každá TJ/SK, která nesplní povinnost podle § 3, odst. 1 anebo odepře poskytnutí údajů o
své členské základně v požadované struktuře podle této směrnice, je vyloučena v následujícím
roce z financování po linii ČSTV.

§4
Kontrola údajů o členské evidenci
(1) Kontrolu průkaznosti vedení evidence podle této směrnice zajišťuje podle předem
stanoveného plánu revizí či náhodně, zejména jsou-li zde podněty či jiné okolnosti, které
zpochybňují kvalitu průkaznosti zpracované evidence.
a)
b)
c)
d)

každá TJ/SK a každý svaz, a to za podmínek svých stanov a svými orgány
kontrolní orgány okresních sdružení (kontrola vedení evidence TJ/SK)
odborné komise (kontrola vedení evidence svazů)
revizní komise ČSTV (kontrola vedení evidence TJ/SK a svazů)

(2) TJ/SK a svazy jsou povinny umožnit provedení těchto kontrol, a to pod sankcí ztráty
výhody financování po linii ČSTV.
(3) O každé kontrole musí být pořízen kontrolní protokol, z něhož musí být patrné jaká
kontrolní zjištění byla učiněna a zda byly a v jakém rozsahu shledány případné konkrétní
nedostatky nebo vady na straně kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt musí být
s obsahem kontrolního protokolu seznámen a musí mu být umožněno právo podat vysvětlení
nebo námitky podložené věrohodnými důkazy. Pokud kontrolní orgán námitky neuzná, může

kontrolovaný subjekt předložit spornou věc ve lhůtě 15ti dnů Smírčí komisi ČSTV ke
konečnému rozhodnutí.
(4) V případě zjištění prokazatelných vad a nedostatků v členské evidenci je orgán ČSTV,
který vůči kontrolovanému subjektu plní roli dotačního místa financování po linii ČSTV,
oprávněn podle povahy vad financování zastavit nebo poměrně krátit, resp. žádat vrácení těch
prostředků, které byly poskytnuty na základě nesprávných nebo jinak vadných údajů.
(5) Pokud revizní komise ČSTV zjistí závady v údajích prvotní evidence TJ/SK a následného
souborného zpracování příslušným okresním sdružením, je VV ČSTV oprávněn poměrně
krátit příspěvky z vnějšího financování pro toto okresní sdružení.
(6) Pokud příslušné okresní sdružení neumožní revizní komisi ČSTV provést kontrolu
souhrnného zpracování evidenčních podkladů od TJ/SK, je VV ČSTV oprávněn okamžitě
pozastavit financování příslušného okresního sdružení, a to do doby provedení a ukončení
kontroly.
(7) Touto směrnicí není dotčeno právo státních orgánů prověřovat nebo kontrolovat vedení
členské evidence v občanských sdruženích ve vazbě na poskytování příspěvků
ze státních i nestátních zdrojů.
§5
Závěrečná ustanovení
(1) Zřejmé nesprávnosti v evidenci TJ/SK, resp. jejich souborných zpracováních příslušným
okresním sdružením, a svazů, jako jsou např. zkomolení jmen a příjmení, záměny sportovních
odvětví apod., které nezpůsobují změnu (nebo jen nepatrnou) v numerické skladbě členské
evidence, jsou-li zjištěny, nejsou důvodem pro zastavení nebo krácení vnějšího financování
po linii ČSTV. Takové sankce však mohou být následně použity, pokud nesprávnosti nebudou
v přiměřené lhůtě odstraněny.
(2) Pro postup při shromažďování údajů k souhrnnému zpracování za uplynulý kalendářní rok
bude výkonným výborem ČSTV každoročně vydáván prováděcí pokyn.
(3) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1997.

Ing. Vladimír S r b, v.r.
předseda ČSTV
1)

Je-li člen aktivně zapojen v TJ/SK ve více jak jednom odvětví, uvede se jeho působení v každém odvětví
zvlášť.
2)
Člen TJ/SK musí mít alespoň jednu z uvedených charakteristik, může však mít více než jednu.
3)
Uvede se pouze tehdy, je-li člen TJ/SK na základě svazové registrace účasten na pravidelné dlouhodobé
svazové soutěži, a to bez ohledu, zda se jedná o soutěž okresní, městskou, regionální, oblastní nebo celostátní.
Ve všech ostatních případech se uvede „2. neregistrovaný sportovec“.
4)
Trenér, cvičitel, komisař
5)
Rozhodčí (delegáti)
6)
Činovníci (členové výboru, vedoucí družstev, apod.)
7)
Ostatní (např. přispívající, apod.)

