
Metodický postup pro vedení členské základny subjektů sdružených v ATJSK ČR

Prezídium ATJSK ČR na svém zasedání dne 20. ledna 2004 schválilo tento metodický postup 
pro vedení členské základny v rámci sdružených subjektů.

Tento dokument je v souladu se zněním Zákona  101/2000 Sb.

1. U každého člena musí TJ/SK prokázat jeho členství a to na základě přihlášky, jež musí 
obsahovat tyto základní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště. Dále tato přihláška 
musí obsahovat prohlášení v kterém člen souhlasí se zpracováním a evidencí osobních 
údajů.

Dále doporučujeme v přihlášce upozornit na specifika Vašeho subjektu (pojištění, poplatky a pod) 
Každá přihláška musí být podepsána členem – mládeže mladší 15ti let je nezbytný 
podpis zákonného zástupce! Nutný je i datum podání přihlášky!

2. Vedení evidence u TJ/SK musí být transparentní a lze provádět různými formamI.
A, kartotéka platných přihlášek ( podle oddílů, jmen, rodných čísel, datumu vstupu apod.) 
B, kartotéka evidenčních listů
C, elektronická databáze
Podle velikosti TJ/Sk a technického vybavení jsou možné všechny způsoby.

3. Platnost členství je podmíněna základními podmínkami dle stanov daného subjektu, ale 
prakticky u všech subjektů je nutnost zaplacení členského příspěvku na daný kalendářní 
rok. Každý subjekt musí prokazatelně doložit, že jím vedený řádný člen má za daný 
kalendářní rok zaplaceny členské příspěvky – stačí jmenné seznamy, přiložené ke 
kartotékám.

4. Ty TJ/SK jež nemají podmíněno členství zaplacením členských příspěvků, musí doložit 
platnost členství písemným prohlášením člena, že i pro daný rok je členem TJ/SK.

5. Pro hlášení členské základy na ATJSK ČR se v součtu za celý subjekt uvádí stav fyzicky 
registrovaných členů – ne součty podle oddílů – vylučují se duplicity, kdy jedna fyzická 
osoba je členem více oddílů. To znamená, že tohoto člena uvede TJ/SK v součtu pouze 
jednou!!!!

6. U kolektivních členů se uvádí, zda je tento kolektivní člen sdružen v jiné střešní 
organizaci financované z výtěžku Sazky a.s. ( ne ve sportovním svazu )

Tento pokyn je závazný pro sdružené subjekty, nedodržení výše uvedených pokynů může být 
posouzeno jako porušení základních povinností člena ATJSK ČR se všemi důsledky.

Tento  pokyn vstupuje v platnost dne 1.1.2005.

      


