Český svaz karate JKA
Směrnice 3/2016
Elektronická evidence členské základny

Elektronickou evidenci členské základny jednotlivých krajských svazů JKA vede sekretariát JKA na
internetové adrese http://www.cubu.info/jka.
Možnosti evidence členské základny:
a) Prostřednictvím on-line databáze
b) V exel souboru s měsíční aktualizací

a) PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE DATABÁZE
Evidence členské základny jednotlivých krajských svazů JKA je nastavena tak, aby všichni členové
krajského svazu (sportovní kluby, oddíly) zařazení do evidence měli nastavené stejné údaje, které
umožňuji vést statistickou evidenci členů. Dále je možno databázi využívat k evidenci STV
jednotlivých členů, přihlašováním závodníků na jednotlivé závody, na úrovni rozhodčích, trenérů a
přihlašování na zkoušky STV.
K evidenci člena je vždy nutné uvést následující údaje:
Povinné údaje:




příjmení, jméno
datum narození
pohlaví

Doplňující údaje jsou v rozsahu dle uzavřené smlouvy mezi jednotlivými krajskými svazy JKA a
Českého svazu karate JKA pro evidenci členské základny:





rodné číslo
bydliště
telefon
e-mail

b) V EXEL SOUBORU S MĚSÍČNÍ AKTUALIZACÍ
Subjekty, které nevyužívají elektronickou evidenci, jsou povinni předávat aktualizaci svých členů, tak
aby tato evidence mohla fungovat na národní úrovni plnohodnotně a aby jejich členové nebyli
diskriminování tím, že by v evidenci nebyli a nemohli ji využívat v plném rozsahu, což by jim mohlo
zhoršovat podmínky v jejich účasti na soutěžích, v evidenci STV a zkoušek STV.
Databáze svých členů se předává do dalšího zpracování na mailovou adresu
bojova.umeni@seznam.cz v elektronické podobě ve formě exel souboru, ve kterém musí být vždy
uvedeno:






název oddílu
příjmení, jméno
datum narození
pohlaví
stupeň technické vyspělosti

V případě, že bude chybět jediný údaj, tak databáze tohoto člověka nezaeviduje. Zpracovatel této
evidence musí předávat aktualizaci své členské základny minimálně jednou měsíčně a to vždy do 5.
dne následujícího měsíce. Zároveň si musí být vědom, že v případě, že tuto aktualizaci nepředá, tak
závodníci, kteří nebyli řádně zaevidování do systému databáze, se nebudou moci zúčastňovat soutěží,
zkoušek na STV a jiných aktivit. Taktéž si předkladatel musí uvědomit to, že posílá databázi
s měsíčním zpožděním, a závodníci, kteří jsou v jeho aktuální databázi, budou zaevidování nejdříve do
10. následujícího měsíce, do té doby nebudou moci využívat tuto databázi.
Vývoj této databáze je v souladu s podmínkami národního svazu a slouží jako podkladový materiál
pro předkládání žádostí na jednotlivé granty a zároveň slouží jako podkladový materiál pro širší
databázi v České republice, pro potřeby MŠMT, ČOV, ČUS nebo jiných střešních organizací. Vývoj této
databáze předpokládá v následujícím období rozšíření o jednu další povinnou informaci a to bude
rodné číslo. Toto rodné číslo bude součástí základních informací využíváno databází na základě
požadavků MŠMT nebo ČOV, o čemž budou všechny zúčastněné krajské svazy včas informovány.
Účast v databázi je zcela dobrovolná a přihlášením se do této databáze souhlasí účastník s touto
směrnicí.
Databáze nemůže být využívaná pro komerční potřeby a ani předávaná soukromým třetím
subjektům. Může být využívána pouze pro statistické potřeby a sportovní aktivity jednotlivých
krajských svazů, a jako podkladové materiály při předkládání žádostí a přihlášek do jednotlivých
dotačních programů na MŠMT, státní správy (města, kraje), ČOV a ČUS.
Každý účastník databáze, který má své přístupové heslo a přidělený rozsah činnosti v této databázi
zodpovídá za přidělené heslo a není oprávněn ho nikomu předávat. V případě, že má podezření, že
heslo používá někdo jiný, je povinen o tom okamžitě informovat zpracovatele databáze na e-mail
bojova.umeni@seznam.cz a tel. +420 608 678 848, který dané heslo vyřadí a přidělí nové. Za zneužití
svého hesla zodpovídá každý účastník sám.
Schváleno VV JKA ČR 24. 2. 2016 v Praze usneseném U2-2/2016.
Výklad této směrnice provádí VV JKA.
Ing. Strnad Karel Předseda JKA ČR

