
  Všem předsedům a funkcionářům oddílů. 
Přátelé.  

Po celý rok 2021 se potýkáme s nesprávným a nedůsledným vyplňováním přihlášek nových 

členů. Týká se to téměř všech našich oddílů. 

 

   Znovu tedy vydáváme tento, jakýsi manuál, pro správné vyplnění přihlášky: 

 
1. Používejte poslední aktualizovaný formulář, který je v příloze, včetně 

přílohy GDPR 
 

2. Údaje v prvním rámečku vyplňuje nový člen, resp. jeho rodiče 
 

3. Dbejte na vypsání SPRÁVNÉHO rodného čísla 
 

4. Druhý rámeček – Role člena vyplňuje oddíl 
a) jednu z variant – soutěžící, aktivní, ostatní 
b) týdenní četnost číslicí 

 
5. Ostatní údaje vyplňuje člen 

 
6. Dole pak musí funkcionář oddílu vyplnit datum, jméno a podpis 

 
7. A úplně nahoře nezapomeňte vypsat o který oddíl se jedná! 

 
 

Vážení.  

 Tohle není svévolné jednání ze strany tělovýchovné jednoty. 

 Skutečně je třeba mít přihlášku řádně a úplně vyplněnou, neboť my z ní musíme 

všechny údaje přepisovat do dvou rejstříků. Jednak do IS ČUS (informační systém sportovců 

ČUS) a pak do RS NSA (rejstřík sportovců NSA). 

 Zapsání člena do těchto dvou rejstříků je nutné zejména pro účely pojištění sportovce,  

ale hlavně také pro jeho zápis do žádostí o dotace státní, či regionální. 

RS NSA uznává člena pouze se správným rodným číslem, neboť ho automaticky porovnává 

s centrální evidencí občanů ČR. U cizinců je třeba řádně vyplnit národnost (občanství) a také 

správnou adresu. 

POZOR. 
 Ze žádosti o dotaci NSA Můj klub na rok 2022 nám rejstřík NSA vyřadil téměř 200 mladých 

sportovců, neboť je podle vámi uvedených údajů, nenašel v centrální evidenci občanů. Přišli jsme tak 

jako jednota, a hlavně pak oddíly, o snížení dotace téměř okolo půl milionu korun! 

 

Od prvního ledna 2022 nebudeme zapisovat vaše nové členy, nebude-li řádně 

vyplněna přihláška. Takovou vám vrátíme k doplnění. Ale bude-li to po termínu 

vyhlášeném pro žádosti o dotace (NSA, MHMP, MČ P 10 atd.), nebude tento člen 

do žádosti zařazen! 
 

V Praze 2. prosince 2021     Richard Šach 

             generální sekretář TJ 


