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POPIS ÚVODNÍ STRÁNKY

WEBOVÉ ROZHRANÍ RS NSA
Příručka poskytuje podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace RS NSA,
ve které jsou zapracované funkce, které zjednodušeně simulují danou agendu.
V této verzi se jedná o:



modul EVIDENČNÍ REJSTŘÍK


agendu SPORTOVNÍ ORGANIZACE
o podagendy Statutární orgány,

Sportovci,
Trenéři,
Fyzické osoby,
Členské organizace,
Zastřešující organizace,
Významné sportovní akce,
Sportovní zařízení,
Import/Export.
Rejstřík sportu NSA najdete na internetovém portálu: http://www.rejstriksportu.cz
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Po přihlášení na internetový portál se zobrazí úvodní stránka. V záhlaví stránky lze kliknout na tlačítko
Přihlásit a tlačítko Registrovat umístěné v pravé horní části formuláře. Postup bude popsán níže.

Obrázek 1 – Úvodní stránka RS NSA
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POPIS ÚVODNÍ STRÁNKY

1.1

Seznamy pro veřejnost

Před samotnou registrací či přihlášením si můžete zobrazit seznamy pro veřejnost. Zde najdete
Seznam Sportovních organizací, seznam Sportovci a trenéři a seznam Sportovní zařízení.

Obrázek 2 – Seznamy pro veřejnost

Pro otevření kteréhokoliv seznamu, kliknete na tlačítko Zobrazit. V seznamech můžete listovat, řadit
data podle potřeby, ale není možné data editovat nebo přidávat záznamy.

Obrázek 3 – tlačítko Zobrazit

Obrázek 4 – Rozbalený Seznam sportovních organizací

Z rozbaleného seznamu se vrátíte na hlavní obrazovku šipkou Zpět v levém horním rohu obrazovky
prohlížeče.

Obrázek 5 – Šipka pro návrat
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1.2

Důležité odkazy, kontakty, otázky

Ve spodní části úvodní stránky najdete odkazy, jako například Zákon o podpoře sportu, Vyhláška
k zákonu o podpoře sportu, Kontakty, atd.

Obrázek 6 – Důležité odkazy a informace

1.3

Dokumentace

Ve spodní části obrazovky najdete, kromě důležitých odkazů a informací, odkaz Dokumentace.

Obrázek 7 – Odkaz Dokumentace

Kliknutím na odkaz se dostanete do sekce DOKUMENTACE.
Tato část je dále rozdělena na oblasti, do kterých se dostanete kliknutím na odkaz nebo na rozbalovací
šipku v pravé části řádku:
 Číselníky a prázdné formuláře pro vyplnění členských sportovních organizací


Formulář pro vyplnění sportovců a trenérů



Dokumentace



Provozní informace

Obrázek 8 – Dokumentace

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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1.3.1 Číselníky a prázdné formuláře pro vyplnění členských sportovních
organizací
V této části si můžete stáhnout prázdný CSV soubor pro import členských sportovních organizací
a jednotlivé číselníky. Strukturu importního CSV souboru s popisem jednotlivých sloupců
i s označením, zda jsou povinné, či ne, je vidět pod odkazy ke stažení.

Obrázek 9 – Nabídka prázdného formuláře a číselníků

1.3.2 Formulář pro vyplnění sportovců a trenérů
V této části si můžete stáhnout prázdný CSV soubor pro import sportovců a trenérů a jednotlivé
číselníky. Strukturu importního CSV souboru s popisem jednotlivých sloupců i s označením, zda jsou
povinné, či ne, vidíte pod odkazy ke stažení.
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Obrázek 10 – Nabídka prázdného formuláře a číselníků

1.3.3 Dokumentace
Zde si může uživatel stáhnout příručku k evidenční části IS Rejstřík sportu pro web.

Obrázek 11 – Dokumentace – uživatelská příručka

1.3.4 Provozní informace
Zde nalezne uživatel informace o pravidelné údržbě systému.

Obrázek 12 – Pravidelná údržba systému
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REGISTRACE/PŘIHLÁŠENÍ

2

Na úvodní stránce je v záhlaví stránky možné kliknout na tlačítko Přihlásit a tlačítko Registrovat
umístěné v pravé horní části obrazovky.

Obrázek 13 – Úvodní stránka portálu RS NSA

2.1

Registrace

Kliknete na tlačítko Registrovat v pravém horním rohu.

Obrázek 14 – Tlačítko pro registraci

Zadáte přihlašovací jméno = IČO a kliknete na tlačítko Pokračovat.

Obrázek 15 – Formulář pro zadání přihlašovacího jména
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V pravém horním rohu se objeví kontrolní hláška: „Probíhá ověřování přihlašovacího jména.“ a poté
se otevře formulář k vyplnění ostatních položek.
V okamžiku, kdy uživatel vyplňuje některou povinnou položku, je pole zvýrazněno rámečkem, aby
bylo lépe zřetelné, v jakém poli se uživatel nachází. Pokud některé pole uživatel nevyplní, systém ho
na to upozorní.
Vyplníte všechny povinné údaje (označené hvězdičkou):

 E-mail a Ověření e-mailu – e-mail musí být unikátní. Pro jednu organizaci lze použít pouze
jeden email, v případě, že již v systému zadaný e-mail existuje, budete upozorněni na chybu.
Po kliknutí na tlačítko OK, se vrátíte k vyplňování povinných položek a zadáte nový e-mail.

Obrázek 16 – Okno s chybovou hláškou



Heslo a Ověření hesla – vyplníte heslo. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků, jedno velké
písmeno a jednu číslici.

Telefon – vyplníte telefonní číslo ve formátu +420XXXXXXXXX
 Jméno – vyplníte jméno
 Příjmení – vyplníte příjmení
Po vyplnění všech položek kliknete na checkbox Nejsem robot. Otevře se kontrolní obrázek (obrázek


je pokaždé jiný), ve kterém podle zadání vyberete odpovídající obrázky a potvrdíte tak, že nejste
robot.

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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Obrázek 18 – Ověřovací obrázek

Obrázek 17 – Formulář pro zadání registračních údajů

Po splnění úkolu v ověřovacím obrázku kliknete na tlačítko Registrovat, umístěném na dolním konci
registračního formuláře.

Pokud byly všechny registrační údaje vyplněny správně, jste informováni o úspěšné registraci, které
potvrdíte kliknutím na OK a počkáte, až Vám přijdou registrační údaje do zadaného e-mailu.
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Obrázek 19 – Informační okno o registraci do RS NSA

Do zadané e-mailové schránky dorazí e-mail Dokončení registrace uživatele do Rejstříku sportu. Tento
e-mail má platnost 24 hodin od odeslání.
Důležité! POZOR! Přečtěte si všechny informace v e-mailu v sekci DŮLEŽITÉ (v obrázku

vyznačeno červeně). Poté potvrdíte kliknutím na tlačítko ZDE (v obrázku vyznačeno žlutě)
platnost e-mailu.

Obrázek 20 – E-mail – registrace do Rejstříku sportu

Na webových stránkách se po ověření platnosti e-mailu ve vaší e-mailové schránce, otevře informační
okno, ve kterém jste informováni o tom, že ještě musíte počkat na potvrzení ze strany NSA. Toto
okno potvrdíte tlačítkem OK. Poté se zobrazí úvodní stránka, na které se můžete Přihlásit (o
přihlášení jsou informace níže v příručce).

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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Obrázek 21 – Informační okno o registraci do RS NSA

Po potvrzení registrace ze strany NSA, dorazí uživateli do zadané e-mailové schránky e-mail
o potvrzení registrace ze strany NSA.

Obrázek 22 – E-mail – potvrzení registrace do RS NSA

2.2

Přihlášení

2.2.1 Přihlášení nepotvrzeného uživatele
Pokud registrace ještě nebyla potvrzena ze strany NSA (nedostali jste e-mail o potvrzení registrace),
můžete se do Rejstříku sportu i tak přihlásit. V tomto případě Vám ale budou dostupné pouze omezené
funkce.
Kliknete na tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu obrazovky.

Obrázek 23 – Tlačítko přihlášení
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Obrázek 24 – Formulář přihlášení

V okamžiku, kdy uživatel vyplňuje Přihlašovací jméno nebo Heslo, je pole zvýrazněno rámečkem,
aby bylo lépe zřetelné, v jakém poli se uživatel nachází. Pokud některé pole uživatel nevyplní, systém
ho na to upozorní.
Vyplníte všechny požadované údaje:
 Jazyk – V závislosti na použitém prohlížeči a jeho nastavení je k dispozici jazyková kontrola.
V číselníku lze změnit na jiný jazyk.


Přihlašovací jméno – IČO – vyplníte IČO organizace.



Heslo – vyplníte heslo. Jedná se o heslo, které jste zadávali při registraci organizace. Heslo musí
obsahovat nejméně 8 znaků, jedno velké písmeno a jednu číslici.

Poté kliknete na tlačítko Přihlásit, čímž se uživatel dostane na úvodní obrazovku pod IČO
registrované organizace.

Obrázek 25 – Zobrazené okno po přihlášení pro založení organizace

Než bude registrace potvrzena ze strany NSA, může uživatel kliknout na tlačítko Založení nové
sportovní organizace. Uživateli se otevře formulář, do kterého vyplní všechny povinné položky
(označené hvězdičkou) a klikne na tlačítko Uložit.

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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Obrázek 26 – Okno založení nové organizace

Postup při vyplnění formuláře Nová sportovní organizace:
 IČO – je automaticky dotaženo podle přihlašovacích údajů
Poté je potřeba kliknout na tlačítko Načíst z ARES.

Obrázek 27 – Tlačítko Načíst z ARES

Tak se doplní Název, Právní forma organizace a Sídlo organizace, případně Spisová značka a
Vedená u. Uživatel dále pokračuje ve vyplnění položek:








Datum zahájení hlavní činnosti – povinná položka. Uživatel vyplní.
Předmět hlavní činnosti – povinná položka. Uživatel vyplní.
Typ sportovní organizace – povinná položka. Uživatel vyplní.
Předmět/účel činnosti v oblasti sportu – povinná položka. Uživatel vyplní.

Činnost v oblasti sportu od – nepovinná položka. Uživatel vyplní.
Činnost v oblasti sportu do – nepovinná položka. Uživatel vyplní.

Sídlo organizace


Adresa – doplněno automaticky podle ARES.

Doručovací adresa
Pokud je doručovací adresa jiná než sídlo organizace, lze jí přidat funkcí + Pokud si tuto oblast
vyberete, je potřeba vyplnit všechny povinné položky.

 Ulice – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyplňte příslušnou ulici.
12
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Číslo popisné – nepovinná položka. Vyplňte položku.
Číslo orientační – nepovinná položka. Vyplňte položku.
Část obce – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte část obce.
Okres – povinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte okres.
PSČ – povinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte PSČ, obec se doplní automaticky.
Obec – povinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte PSČ, obec se doplní automaticky.
Doručovací pošta – nepovinná položka. Doplňte doručovací poštu.
Stát – povinná položka. Vyberte kód státu z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní
automaticky dle kódu vybraného státu.

Kontakty organizace

 Druh kontaktu – povinná položka. Uživatel vybere z rozbalovacího seznamu.
 Kontakt – povinná položka. Uživatel vyplní.
Pokud je potřeba přidat další kontakt, kliknete na funkci (znaménko) plus a vyberete další kontakt,
který vyplníte. Pokud potřebujete druhý kontakt odebrat, kliknete na funkci koš (vedle okna Kontakt).

Bankovní spojení
Pro zadání bankovního spojení vyberte funkci plus + Pokud si tuto oblast vyberete, je potřeba vyplnit
všechny povinné položky.

 Číslo účtu – nepovinná položka. Uživatel vyplní.
 Banka – povinná položka. Uživatel vyplní.
 IBAN účtu – nepovinná položka.
Pokud potřebujete Bankovní spojení odebrat, kliknete na funkci koš (vedle okna Bankovní spojení).

Členství v jiných organizacích
Uživatel má možnost vyplnit oblast, když klikne na šipku rozbalovacího okna vpravo. Poté se zobrazí
funkce plus + díky níž může uživatel vyplnit sekci o členství v jiných organizacích. Pokud si tuto
oblast vyberete, je potřeba vyplnit všechny povinné položky.






Organizace (zastřešující) – povinná položka. Uživatel vybere z rozbalovacího seznamu.
IČO – nepovinná položka. Doplní se automaticky po vybrání organizace.
Název – nepovinná položka. Doplní se automaticky po vybrání organizace.
Typ sportovní organizace – nepovinná položka. Doplní se automaticky po vybrání
organizace.

 Platnost od – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
 Platnost do – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
Pokud je potřeba přidat další členskou organizaci, kliknete na funkci (znaménko) plus a vyberete další
organizaci. Pokud potřebujete členskou organizaci odebrat, kliknete na funkci koš (vedle okna).
Poté uživatel záznam uloží kliknutím na tlačítko Uložit.

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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Dále si uživatel může kliknout do menu vlevo, kde jsou mu zpřístupněny pouze 4 položky s omezenými
funkcemi (Sportovní organizace, Sportovci, Trenéři a Import/Export). Import/Export je
podrobněji vysvětlen v kapitole 12 níže.

Obrázek 28 – Okno Evidenční rejstřík – menu

2.2.2 Přihlášení potvrzeného uživatele
Pokud je již uživatel potvrzený ze strany NSA (dostal email o potvrzení registrace), může se do
Rejstříku sportu přihlásit a založit v něm novou sportovní organizaci.
Kliknete na tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu obrazovky.

Obrázek 29 – Tlačítko přihlášení

Obrázek 30 – Formulář přihlášení
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V okamžiku, kdy uživatel vyplňuje Přihlašovací jméno nebo Heslo, je pole zvýrazněno rámečkem,
aby bylo lépe zřetelné, v jakém poli se uživatel nachází. Pokud některé pole uživatel nevyplní, systém
ho na to upozorní.
Vyplníte všechny požadované údaje:

 Jazyk – V závislosti na použitém prohlížeči a jeho nastavení je k dispozici jazyková kontrola.
V číselníku lze změnit na jiný jazyk.

 Přihlašovací jméno – IČO – vyplníte IČO organizace.
 Heslo – vyplníte heslo. Jedná se o heslo, které jste zadávali při registraci organizace. Heslo

musí obsahovat nejméně 8 znaků, jedno velké písmeno a jednu číslici.
Poté kliknete na tlačítko Přihlásit, čímž se uživatel dostane na úvodní obrazovku pod IČO
registrované organizace.

Obrázek 31 – Zobrazené okno po přihlášení pro založení organizace

Po kliknutí na tlačítko Založení nové sportovní organizace, se zobrazí formulář, do kterého je
nutné postupně vyplnit všechny povinné položky (jsou označené hvězdičkou), abyste založili novou
organizaci. Nyní jsou zpřístupněny všechny položky v menu vlevo a všechny funkce.
Postup založení nové sportovní organizace je popsán výše (je tedy shodný s postupem pro uživatele
nepotvrzeného ze strany NSA).

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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Obrázek 32 – Okno založení nové organizace

2.2.3 Zapomenuté heslo
Pokud uživatel zapomene heslo, klikne na tlačítko Zapomenuté heslo.

Obrázek 33 – Zapomenuté heslo

Poté se uživateli otevře okno, kde vyplní přihlašovací jméno – IČO, zaškrtne checkbox Nejsem robot.
Otevře se kontrolní obrázek, ve kterém podle zadání vybere odpovídající obrázky a ověří, že není
robot a zmáčkne tlačítko Obnovit heslo .

16
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Obrázek 34 – Zapomenuté heslo

Otevře se informační okno o úspěšné obnově hesla a zaslání informací na email zadaný při registraci
organizace. Uživatel okno tlačítkem OK a přejde do emailové schránky.

Obrázek 35 – Informační okno – zapomenuté heslo

Do zadané e-mailové schránky dorazí e-mail, díky kterému lze změnu hesla dokončit.

Obrázek 36 – E-mail zapomenuté heslo

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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Uživatel klikne na: Nastavit heslo, otevře se okno, ve kterém vyplní nové heslo (nejméně 8 znaků,
jedno velké písmeno a jedna číslice), zaškrtne checkbox Nejsem robot. Poté zmáčkne tlačítko
Změnit heslo. Otevře se informační okno o úspěšné změně hesla, které potvrdí tlačítkem OK.

Obrázek 37 – Nastavení hesla – zapomenuté heslo

2.3

Přihlášení přes NIA

Obrázek 38 – Tlačítko přihlášení

V okamžiku kliknutí na ikonu Přihlásit se přes NIA je uživatel přesměrován na stránku
www.nia.identita.cz, kde si zvolí prostředek, kterým se chce identifikovat. Musí se ale jednat
o prostředek vydaný tzv. kvalifikovaným správcem – poskytovatelem identifikačních prostředků, který
získal akreditaci Ministerstva vnitra a je napojen na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA).
Identifikační prostředky vydávané v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci,
ve znění pozdějších předpisů, jsou v současné době vydávány státem i soukromoprávními
kvalifikovanými poskytovateli.
Občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018,
NIA ID – státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla
a SMS kódu, dříve označovaný jako uživatelský účet, OTP či UPS,
Mobilní klíč eGovermentu – státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek, který představuje
využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů,
Pro více informací o možnostech přihlášení, prosím navštivte stránku www.info.eidentita.cz
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Obrázek 39 – Výběr identifikačního prostředku

Uživatel zaškrtne checkboxy Poskytnout údaj vedle hodnot:

Jméno,
Příjmení,
Datum narození,
Adresa pobytu.
Důležité! Pokud jedna z těchto možností není zaškrtnuta, udělení souhlasu NENÍ MOŽNÉ!

Uživatel poté klikne na tlačítko: Uděluji JEDNORÁZOVÝ souhlas. Po úspěšném přihlášení je uživatel
přesměrován na stránky Rejstříku sportu.

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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Obrázek 40 – Identifikace NIA, formulář se zaškrtnutými checkboxy

Pokud nebude uživatel v NIA identifikován, bude mu vstup do externí části Rejstříku odmítnut –
tzn., uživateli bude zobrazeno upozornění, že nesplnil požadované podmínky autentizace a bude
vrácen do veřejné části Rejstříku.
V rámci NIA může uživatel omezit poskytnutí svých údajů danému SeP (zde RS NSA). Minimální
sada požadovaných údajů pro přístup do Rejstříku je:
 Jméno
 Příjmení
 Datum narození
 Adresa pobytu
Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být uživatel ani po korektní autentizaci v NIA do Rejstříku
přihlášen.
Poté, co byl uživatel ověřen v NIA, pokusí se systém dohledat podle identifikátoru vráceného z NIA,
zda v Rejstříku už existuje uživatel se stejným identifikátorem. Pokud ano, systém uživatele přihlásí
do Externí části Rejstříku.
Pokud systém nenajde uživatele se stejným identifikátorem NIA, pokusí se systém zjistit podle údajů
vrácených z NIA, zda je uživatel v Rejstříku identifikován jako statutární zástupce nebo osoba
zmocněná v jedné nebo více sportovních organizacích. Identifikace jako statutární zástupce nebo
osoba zmocněná znamená, že se shoduje jméno, příjmení, datum narození a adresa uživatele
vrácená z NIA s údaji zapsanými ve statutárních orgánech nebo v osobách zmocněných u jedné nebo
více sportovních organizací v Rejstříku
Pokud je nalezen v Rejstříku záznam platné osoby, který se identifikuje ve všech čtyřech atributech, je
uživatel přihlášen do externí části Rejstříku a systém k osobě doplní identifikátor NIA.

20

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.

REGISTRACE/PŘIHLÁŠENÍ

Pokud je v Rejstříku záznam platné osoby, který se identifikuje jen ve jménu, příjmení a datu
narození a adresa vrácená z NIA je jiná, než je uložena v Rejstříku, systém zobrazí uživateli chybové
hlášení: "Osoba s daným jménem: xxx, příjmením: yyyyyyy a datem narození: dd.mm.rrrr, již v

rejstříku existuje, ale má odlišnou adresu od adresy vrácené z NIA. (ulice:xxxxx, číslo popisné: xx,
číslo evidenční: xx, PSČ: xxxxx, obec: xxxxx, část obce: xxxx). Kontaktujte prosím správce systému,
kterému sdělte tyto informace, na základě kterých Vás do systému založí. Následně se již bude možné
přihlásit do systému." V tomto případě musí uživatel kontaktovat správce Rejstříku a iniciovat změnu

adresy v Rejstříku. Teprve poté bude možné, aby se do externí části Rejstříku přihlásil.
Pokud v Rejstříku není nalezen žádný záznam platné osoby podle jména, příjmení a data narození,
bude se na uživatele pohlížet jako na novou osobu a nového uživatele Rejstříku.
Poté, co bude uživatel přihlášen do externí části Rejstříku, zobrazí se mu formulář, který bude
obsahovat seznam sportovních organizací z Rejstříku, u kterých je uživatel veden jako platný
statutární orgán nebo jako platná pověřená fyzická osoba a dále informaci: „Organizace není
v seznamu.“ Pokud se bude jednat o nového uživatele, seznam organizací bude prázdný.

Obrázek 41 – Volba organizace

Pokud uživatel vybere právě jednu z nabízených sportovních organizací, její data se mu zobrazí ve
formuláři a může je v RS NSA doplňovat a aktualizovat (podle stejných pravidel, jako by byl
přihlášen uživatel prostřednictvím IČO).
Pokud uživatel klikne na tlačítko: Organizace není v seznamu zobrazí se mu formulář se dvěma
odkazy:



Nová organizace – pro založení nové organizace do Rejstříku
Ztotožnění – pro ztotožnění se s jinou organizací existující v Rejstříku.

2.3.1 Založení nové organizace při přihlášení prostřednictvím NIA

Obrázek 42 – Výběr založení nové organizace

Uživatel klikne ve výše zmíněném formuláři na tlačítko Nová organizace.
Uživateli se otevře formulář pro zadání nové organizace, všechna pole ve formuláři kromě pole IČO,
budou nepřístupná.

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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Uživatel zadá IČO a stiskne tlačítko Načíst z ARES. Systém ověří, zda neexistuje
v Rejstříku záznam sportovní organizace, který bude obsahovat stejnou hodnotu IČO. Pokud ano,
systém zobrazí chybové hlášení: „V systému již existuje organizace se stejným IČO!" a systém vrátí
uživatele zpět do pole IČO. Pokud nebude v systému existovat organizace se stejným IČO, do
formuláře se předvyplní hodnoty ze systému ARES.
Uživatel vyplní minimálně všechna povinná pole – nově bylo do formuláře přidáno pole
E-mail organizace, do kterého musí uživatel zadat unikátní (v systému ještě neexistující e-mail
organizace, na který bude odeslán potvrzovací email) a stiskne tlačítko Uložit.
Následně systém vytvoří v Rejstříku záznam sportovní organizace se stavem NEOVĚŘENO a z údajů
uživatele založí první statutární orgán nově vzniklé organizace také ve stavu NEOVĚŘENO.
Poté proběhne ověření organizace v centrálním registru ROS. Pokud bude organizace ověřena, změní
se její stav na: OVĚŘENO. Spolu s ověřením organizace proběhne v ROS ověření, zda uživatel/osoba,
která organizaci založila je skutečně jejím statutárním orgánem. Pokud ROS tuto skutečnost potvrdí,
změní se stav statutárního orgánu u organizace na: OVĚŘENO, pokud ne, může statutární orgán
dočasně potvrdit NSA po doložení všech náležitostí. Do doby, než bude uživatel ověřen nebo potvrzen
jako statutární orgán, bude mít v externí části rejstříku omezená práva.
Systém zároveň se založením nové organizace odešle na adresu uvedenou ve formuláři v poli
E-mail organizace potvrzovací e-mail s údaji založené organizace a s potvrzovacím odkazem.
V příchozí e-mailové zprávě pak uživatel kliknutím na potvrzovací odkaz otevře stránku pro dokončení
registrace. Systém uživateli zobrazí hlášení, že jeho registrace byla dokončena. Dokud uživatel
nedokončí registraci organizace, nebude možné podat Žádost o poskytnutí dotace.

Obrázek 43 – Založení nové organizace

2.3.2 Ztotožnění se s jinou organizací
Pokud uživatel klikne ve výše zmíněném formuláři do rozbalovacího seznamu: Zvolte organizaci
pro ztotožnění, do seznamu se načte první stránka seznamu organizací z Rejstříku. Seznam bude
obsahovat sloupce IČO, Název, Platnost od a Platnost do.
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Obrázek 44 – Výběr ztotožnění s jinou organizací

Uživatel vyhledá v seznamu organizaci, se kterou se chce ztotožnit a klikne na tlačítko Ztotožnit
s organizací.
Systém nejdříve zkontroluje, zda je uživatel v Rejstříku identifikován jako statutární zástupce nebo
osoba zmocněná v dohledané organizaci. Identifikace jako statutární zástupce nebo osoba zmocněná
znamená, že se shoduje jméno, příjmení, datum narození s údaji zapsanými ve statutárních orgánech
nebo v osobách zmocněných u dohledané organizace:
Pokud systém dohledá, že je uživatel statutárním orgánem nebo fyzickou osobou u dané sportovní
organizace, zobrazí chybové hlášení: „Se zadanou organizací jste již ztotožněn!“ a nechá uživatele ve
formuláři
Pokud systém nedohledá, že je uživatel statutárním orgánem nebo fyzickou osobou u dané sportovní
organizace, založí z údajů uživatele u dohledané organizace nový statutární orgán se stavem
NEPOTVRZENO.
Systém zobrazí informační hlášení: „Vyčkejte, vaše ztotožnění s organizací musí být potvrzeno ze

strany NSA!“

Dokud pracovník NSA nepotvrdí uživatele jako statutární
nepotvrdí registr ROS, nebude mít uživatel k organizaci přístup.

orgán,

nebo

pokud

Obrázek 45 – Úspěšné ztotožnění s organizací

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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2.4

Popis položek v levé části okna

Modrá ikona s třemi řádky slouží pro minimalizování panelu přihlášeného uživatele a jeho úkolů.

Obrázek 46 – Minimalizované okno

Obrázek 47 – Maximalizované okno

Profil uživatele – Po kliknutí na šipku pod IČO přihlášeného uživatele (na obrázku je IČO zakryto
modrým polem) se zobrazí menu.

Obrázek 48 – Menu uživatele

Popis funkcí:

24




Změnit heslo – uživatel zadá původní heslo a nové heslo 2x a potvrdí.



Odhlásit – odhlášení uživatele, po provedení se zobrazí základní obrazovka pro přihlášení.

Reset uživatelského nastavení – po zvolení funkce je uživatel dotazován: „Smazat
uživatelské nastavení?“ Možností OK dojde ke smazání. Tlačítko Zrušit dotazovací okno
uzavře.

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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Rozbalovací menu – Kliknutím na název modulu nebo šipku vedle názvu modulu lze rozbalit agendu
Sportovní organizace a podagendy.

Obrázek 49 – Rozbalovací menu

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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MODUL EVIDENČNÍ REJSTŘÍK, AGENDA
SPORTOVNÍ ORGANIZACE

3

Obrázek 50 – Agenda Sportovní organizace

V agendě SPORTOVNÍ ORGANIZACE je zobrazena sportovní organizace, pod kterou jste se přihlásili.
Nad sportovní organizací jsou ikony – funkce pro správu agendy a jednotlivé podagendy SPORTOVNÍ
ORGANIZACE.
Jedná se o tyto funkce: Obnovit, Opravit a tyto podagendy:
Statutární orgány, Sportovci, Trenéři, Fyzické osoby, Členské organizace, Zastřešující organizace,
Významné sportovní akce, Sportovní zařízení a Import/Export.
Vedle ikon se nachází dvě tlačítka: Podání/aktualizace žádosti o dotaci a Moje žádosti.

3.1

Popis ikon a tlačítek nad příslušnou sportovní organizací

V tomto odstavci jsou pouze popsány ikony a tlačítka nad sportovní organizací. Podrobněji se
všemu věnujeme pod popisem ikon a tlačítek v dalších kapitolách.

Obrázek 51 – Ikony a tlačítka nad agendou Sportovní organizace

Obrázek 52 – Tlačítka nad agendou Sportovní organizace

– Obnovit – po kliknutí na ikonu Obnovit se stránka obnoví.
– Opravit – po stisknutí ikony se otevře okno pro opravu sportovní organizace. Po ukončení
editace kliknete na tlačítko Uložit a záznam se uloží. Pokud nechcete editovat, kliknete na tlačítko
Zpět a vrátíte se na úvodní obrazovku.
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Obrázek 53 – Okno pro editaci sportovní organizace

– podagenda Statutární orgány, lze ji otevřít i v menu vlevo. Po otevření podagendy se otevře
seznam všech statutárních orgánů přiřazených k dané sportovní organizaci.
V této podagendě (platí to i pro další podagendy), lze záznamy pod ikonou
Opravit, případně pod ikonou

Přidat, pod ikonou

Smazat.

Obrázek 54 – Okno podagendy Statutární orgány

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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– podagenda Sportovci, lze ji otevřít i v menu vlevo. Po otevření podagendy se otevře seznam
všech sportovců přiřazených k dané sportovní organizaci. Zde je možné záznamy Přidat, Opravit
a Ukončit platnost.

Obrázek 55 – Okno podagendy Sportovci

– podagenda Trenéři, lze ji otevřít i v menu vlevo. Po otevření podagendy se otevře seznam
všech trenérů přiřazených k dané sportovní organizaci. Zde je také možné záznamy Přidat, Opravit
a Ukončit platnost.

Obrázek 56 – Okno podagendy Trenéři

– podagenda Fyzické osoby, lze ji otevřít i v menu vlevo. Po otevření podagendy se otevře
seznam všech fyzických osob přiřazených k dané sportovní organizaci. Také zde je možné záznamy
Přidat, Opravit a Smazat.

Obrázek 57 – Okno podagendy Fyzické osoby
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– podagenda Členské organizace, lze ji otevřít i v menu vlevo. Po otevření podagendy se
otevře seznam všech členských organizací přiřazených k dané sportovní organizaci. Také zde je
možné záznamy Přidat, Opravit a Smazat.

Obrázek 58 – Okno podagendy Členské organizace

– podagenda Zastřešující organizace, lze ji otevřít i v menu vlevo. Po otevření podagendy se
otevře seznam všech zastřešujících organizací přiřazených k dané sportovní organizaci. Také zde je
možné záznamy Přidat, Opravit a Smazat.

Obrázek 59 – Okno podagendy Zastřešující organizace

–- podagenda Významné sportovní akce, lze ji otevřít i v menu vlevo. Po otevření podagendy
se otevře seznam všech významných sportovních akcí, pořádaných danou sportovní organizací. Také
zde je možné záznamy Přidat, Opravit a Smazat.

Obrázek 60 – Okno podagendy Významné sportovní akce

SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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–- podagenda Sportovní zařízení, lze ji otevřít i v menu vlevo. Po otevření podagendy se
otevře seznam všech sportovních zařízení, přiřazených k dané sportovní organizaci. Také zde je
možné záznamy Přidat, Opravit a Smazat.

Obrázek 61 – Okno podagendy Sportovní zařízení

Dále lze k danému sportovnímu zařízení pod ikonou
Vlastník sportovního zařízení, Přidat,
Opravit, případně Vlastníka sportovního zařízení Smazat.

Obrázek 62 – Okno Vlastníci sportovního zařízení

Pod ikonou
zařízení.

Správce sportovního zařízení, lze Přidat, Opravit a Smazat Správce sportovního

Obrázek 63 – Okno Správci sportovního zařízení
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ikona pro podagendu Import/Export, lze ji otevřít i v menu vlevo. Zde se nabídne seznam
importů a exportů a další možnosti.
Funkce v podagendě:
Import členských organizací – aktualizace importovat členské organizace,
Import sportovců a trenérů – aktualizace importovat sportovce nebo trenéry,
Export členských organizací – exportovat členské organizace,
Export sportovců a trenérů – exportovat sportovce a trenéry,
Import členských organizací – nahrazení, funkce slouží pro import členských organizací,
Import sportovců a trenérů – nahrazení, funkce slouží pro import sportovců a trenérů,
Tisk protokolu – vytisknout protokol o importu,

Export protokolu – csv s chybami – vytisknout protokol s chybami,
Otevřít seznam funkcí, které lze v této podagendě vyvolat.
Pro získání prázdného importního souboru, lze kliknout na tlačítka Prázdný formulář organizace
nebo Prázdný formulář sportovci/trenéři.

Obrázek 64 – Okno podagendy Import/Export
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Seznam funkcí (podagend) vyvolaných ikonou

Obrázek 65 – List podagend

Ikona
Přihlášení pouze NIA – toto tlačítko nastavuje přihlašování pro danou organizaci pouze přes
NIA. Po potvrzení hlášky ve vyskakovacím okně je krok nevratný.

Obrázek 66 -Přihlášení pouze NIA
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– toto tlačítko přesměruje na JDP (Jednotný dotační portál), kde
můžete podat nebo aktualizovat žádost o dotaci.

– toto tlačítko přesměruje na JDP (Jednotný dotační portál) na stránku Moje žádosti,
kde uvidíte všechny svoje žádosti.

3.2

Sloupce nad seznamy

Obrázek 67 – Sloupce nad seznamy

Nad každým seznamem v agendě i podagendách jsou sloupce, které si můžete navolit dle potřeby.
Kliknete na ikonu

Výběr sloupců, zaškrtnete sloupce, které chcete zobrazit a uzavřete křížkem.

Obrázek 68 – Výběr sloupců

Sloupce můžete řadit sestupně i vzestupně. Když kliknete na sloupci pravou myší, zobrazí se možnosti,
ze kterých vyberete požadovanou, v tomto případě Srovnat vzestupně.
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Obrázek 69 – Řazení záznamů

Sloupec můžete přesunout na jiné místo uchopením sloupce myší a přetažením na místo, kam
potřebujete.

Obrázek 70 – Přemístění sloupce

Obrázek 71 – Přemístění sloupce

Po kliknutí na modře zvýrazněný záznam ve sloupci (například rodné číslo nebo IČO), se zobrazí
náhled daného záznamu (v tomto případě náhled vybraného sportovce).

Obrázek 72 – Zvýrazněný údaj v záznamu
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Obrázek 73 – Náhled na konkrétní záznam

V otevřeném okně je v horní části rodné číslo sportovce, který je právě zobrazený. Tlačítko Zpět
navrátí uživatele zpět na úroveň všech sportovců (Zpět se nachází také pod PDF souborem ve spodní
části okna.)

3.3

Operátory pro vyhledávání

Nad každým sloupcem lze kliknutím na ikonu
obrázku níže:

využít operátory pro vyhledávání, jak je vidět na

Obrázek 74 – Operátory
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3.4

Popis ikon pod seznamem

– možnost volby, kolik záznamů uživatel požaduje zobrazit na jednu stranu.

– zobrazení, na které straně se uživatel nachází, pomocí šipek lze listovat.

3.5

Popis položky Stav

Stav – needitovatelná položka. Jde o aktuální stav přidělený systémem. Zobrazuje informaci
o stavu ověření sportovní organizace oproti registru ROB. Ověření probíhá podle shody
jména, příjmení a data narození. Systém vybírá osoby s nevyplněným datem ověření a
vyplněným datem narození. Ověření probíhá dle nastaveného časovače. Časovač je nyní
nastaven v nočních hodinách.
Může nabývat těchto hodnot:





N-NENALEZENO – záznam byl ověřen na registry, v registrech nenalezen,



OR – OVĚŘENO REGISTROVÁNO, totožné se stavem ověřeno, záznam byl v registru ROB
ověřen,




OA – OVĚŘENO BEZ ADRESY, totožné se stavem ověřeno, v registrech nebyla nalezena adresa,



ORC – OVĚŘENO RODNÉ ČÍSLO, záznam byl ověřen v registru ROB a uvedené rodné číslo náleží
danému záznamu.

NO – opakovaně nenalezen záznam v registrech,
O – OVĚŘENO, záznam již byl ověřen na registry a je v pořádku. V tomto stavu nelze editovat
položky, které vrací registr ROB (jméno, příjmení a datum narození), ostatní položky lze
editovat,

ONC – OVĚŘENO NEPLATNÉ RODNÉ ČÍSLO, záznam byl ověřen v registru ROB, ovšem mu
nenaleží uvedené rodné číslo.

Stav NSA – needitovatelná položka. Jde o aktuální stav přidělený systémem. Zobrazuje informaci
o interním stavu NSA.
Může nabývat těchto hodnot:






NEPOTVRZENO – defaultní stav, záznam nebyl kontrolován na registry.
OVĚŘENO – záznam byl kontrolován na registry. Detail kontroly na registry, viz položka Stav.
POTVRZENO – dočasně potvrzeno ze strany NSA.
ZAMÍTNUTO – zamítnuto ze strany NSA. Podagenda statutární orgány

Nový Statutární orgán založíte funkcí Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář k vyplnění.
Pro uložení statutárního orgánu je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout na tlačítko
Uložit. Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
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Stávající statutární orgán můžete editovat funkcí Opravit. Můžete také opravit poklepáním na ikonu
vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve kterém
můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné, povinné
položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné. Pod ikonou Smazat,
můžete vybraný záznam smazat.
Položky k vyplnění:

 Rodné číslo – povinná položka (není povinné u zahraničních osob). Zadejte rodné číslo.
 Datum narození – povinná položka. Rozbalovací kalendář. Vyplní se automaticky po zadání
rodného čísla.








Jméno – povinná položka. Vyplňte jméno.
Příjmení – povinná položka. Vyplňte příjmení.
Titul před – nepovinná položka. Vyplňte titul před.
Titul za – nepovinná položka. Vyplňte titul za.
Stav – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.
Stav NSA – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.

Státní občanství

 Hlavní

– povinná položka. Předvyplněná hodnota CZE. Pokud je osoba jiného občanství,
vyberte kód státu občanství z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní automaticky dle
kódu vybraného státu.

 Další – pokud je potřeba přidat další občanství, klikněte na funkci (znaménko) plus a přidejte.

Poté vyberte z rozbalovacího seznamu kód státu dalšího občanství. Název státu se doplní
automaticky dle kódu vybraného státu.

Adresa /místo pobytu

 Ulice – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyplňte příslušnou ulici.
 Číslo popisné, Číslo orientační nebo Číslo evidenční – nepovinná položka.

Doplňte číslo

popisné nebo číslo evidenční.








Část obce – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte část obce.
PSČ – povinná položka. Doplňte PSČ.
Obec – povinná položka. Doplňte Obec.
Okres – povinná položka. Doplňte okres.
Doručovací pošta – nepovinná položka. Doplňte doručovací poštu.
Stát – povinná položka. Vyberte kód státu z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní
automaticky spolu s kódem vybraného státu.

Druh osoby






Druh osoby – povinná položka. Needitovatelné pole.
Statutární funkce – povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu příslušnou funkci.
Jednání statutárního orgánu – povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu.
Upřesnění statutárního orgánu – nepovinné pole. Vyplňte pole.
SYSCOM SOFTWARE SPOL. S R.O.
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 Platnost od – Platnost do – volba umožňuje omezit platnost záznamu od – do.
Kontakty

 Kontakt

– Vyberete z rozbalovacího seznamu druh kontaktu (e-mail, telefon, datová
schránka, web), který pak vyplníte. Pokud je potřeba přidat další kontakt, kliknete na funkci
(znaménko) plus a vyberete další kontakt, který vyplníte. Pokud potřebujete kontakt odebrat,
kliknete na funkci (znaménko) minus.

Obrázek 75 – Formulář k vyplnění
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PODAGENDA SPORTOVCI

4

Nového sportovce založíte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář k vyplnění.
Pro uložení sportovce je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout na tlačítko Uložit.
Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
Stávajícího sportovce můžete editovat pod funkcí
Opravit. Můžete také opravit poklepáním na
ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve
kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné,
povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
Pod ikonou
Smazat, můžete vybraný záznam smazat. Pod ikonou
můžete vybranému záznamu ukončit platnost.
Položky k vyplnění:

Ukončit platnost,

 Rodné číslo – povinná položka (není povinné u zahraničních osob). Zadejte rodné číslo.
 Datum narození – povinná položka. Rozbalovací kalendář. Vyplní se automaticky po zadání
rodného čísla.








Jméno – povinná položka. Vyplňte jméno.
Příjmení – povinná položka. Vyplňte příjmení.
Titul před – nepovinná položka. Vyplňte titul před.
Titul za – nepovinná položka. Vyplňte titul za.
Handicapovaný – nepovinné pole – checkbox k zaškrtnutí.
Handicap – pokud je zaškrtnutý checkbox Handicapovaný, otevře se pole k vyplnění
handicapu.

 Stav – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.
 Stav NSA – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.
Státní občanství

 Hlavní

– povinná položka. Předvyplněná hodnota CZE. Pokud je osoba jiného občanství,
vyberte kód státu občanství z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní automaticky dle
kódu vybraného státu.

 Další – pokud je potřeba přidat další občanství, klikněte na funkci (znaménko) plus a přidejte.

Poté vyberte z rozbalovacího seznamu kód státu dalšího občanství. Název státu se doplní
automaticky dle kódu vybraného státu.

Adresa /místo pobytu
Důležité! Pokud má osoba české státní občanství, nejsou údaje v oblasti Adresa povinné.
Důležité! Pokud je osoba cizího státního občanství, jsou údaje v oblasti Adresa povinné.

 Ulice – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyplňte příslušnou ulici.
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 Číslo popisné, Číslo orientační

nebo Číslo evidenční – nepovinná položka. Doplňte číslo

popisné nebo číslo evidenční.








Část obce – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte část obce.
PSČ – povinná položka. Doplňte PSČ.
Obec – povinná položka. Doplňte Obec.
Okres – povinná položka. Doplňte okres.
Doručovací pošta – nepovinná položka. Doplňte doručovací poštu.
Stát – povinná položka. Vyberte kód státu z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní
automaticky spolu s kódem vybraného státu.

Druh osoby

 Druh osoby – povinná položka. Needitovatelné pole předvyplněno.
 Platnost od – povinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
 Platnost do – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
Sportovní činnost







Druh sportu – povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu druh sportu.
Četnost činnosti (týdně) – nepovinná položka. Vyplňte četnost činnosti.
Účastní se soutěží – nepovinná položka. Zaškrtněte checkbox.
Platnost od – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
Platnost do – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.

Obrázek 76 – Formulář k vyplnění
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PODAGENDA TRENÉŘI

5

Nového trenéra založíte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář k vyplnění.
Pro uložení trenéra je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout na tlačítko Uložit. Po
kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
Stávajícího trenéra můžete editovat pod funkcí
Opravit. Můžete také opravit poklepáním na
ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve
kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné,
povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
Pod ikonou Smazat, můžete vybraný záznam smazat. Pod ikonou
vybranému záznamu ukončit platnost.
Položky k vyplnění:

Ukončit platnost, můžete

 Rodné číslo – povinná položka (není povinné u zahraničních osob). Zadejte rodné číslo.
 Datum narození – povinná položka. Rozbalovací kalendář. Vyplní se automaticky po zadání
rodného čísla.








Jméno – povinná položka. Vyplňte jméno.
Příjmení – povinná položka. Vyplňte příjmení.
Titul před – nepovinná položka. Vyplňte titul před.
Titul za – nepovinná položka. Vyplňte titul za.
Stav – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.
Stav NSA – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.

Státní občanství

 Hlavní

– povinná položka. Předvyplněná hodnota CZE. Pokud je osoba jiného občanství,
vyberte kód státu občanství z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní automaticky dle
kódu vybraného státu.

 Další – pokud je potřeba přidat další občanství, klikněte na funkci (znaménko) plus a přidejte.

Poté vyberte z rozbalovacího seznamu kód státu dalšího občanství. Název státu se doplní
automaticky dle kódu vybraného státu.

Adresa/místo pobytu
Důležité! Pokud má osoba české státní občanství, nejsou údaje v oblasti Adresa povinné.
Důležité! Pokud je osoba cizího státního občanství, jsou údaje v oblasti Adresa povinné.

 Ulice – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyplňte příslušnou ulici.
 Číslo popisné, Číslo orientační nebo Číslo evidenční – nepovinná položka.

Doplňte číslo

popisné nebo číslo evidenční.

 Část obce – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte část obce.
 PSČ – povinná položka. Doplňte PSČ.
 Obec – povinná položka. Doplňte Obec.
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 Okres – povinná položka. Doplňte okres.
 Doručovací pošta – nepovinná položka. Doplňte doručovací poštu.
 Stát – povinná položka. Vyberte kód státu z rozbalovacího seznamu.

Název státu se doplní

automaticky spolu s kódem vybraného státu.

Druh osoby

 Druh osoby – povinná položka. Needitovatelné pole.
 Platnost od – povinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
 Platnost do – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
Trenérská činnost







Druh sportu – povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu druh sportu.
Četnost činnosti (týdně) – nepovinná položka. Vyplňte četnost činnosti.
Účastní se soutěží – nepovinná položka. Zaškrtněte checkbox.
Platnost od – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
Platnost do – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.

Obrázek 77 – Formulář k vyplnění
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PODAGENDA FYZICKÉ OSOBY

6

Novou fyzickou osobu založíte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář
k vyplnění. Pro uložení fyzické osoby je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout na
tlačítko Uložit. Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
Stávající fyzickou osobu můžete editovat funkcí
Opravit. Můžete také opravit poklepáním na
ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve
kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné,
povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
Pod ikonou

Smazat, můžete vybraný záznam smazat.

Položky k vyplnění:

 Rodné číslo – povinná položka (není povinné u zahraničních osob). Zadejte rodné číslo.
 Datum narození – povinná položka. Rozbalovací kalendář. Vyplní se automaticky po zadání
rodného čísla.








Jméno – povinná položka. Vyplňte jméno.
Příjmení – povinná položka. Vyplňte příjmení.
Titul před – nepovinná položka. Vyplňte titul před.
Titul za – nepovinná položka. Vyplňte titul za.
Stav – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.
Stav NSA – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.

Státní občanství

 Hlavní

– povinná položka. Předvyplněná hodnota CZE. Pokud je osoba jiného občanství,
vyberte kód státu občanství z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní automaticky dle
kódu vybraného státu.

 Další – pokud je potřeba přidat další občanství, klikněte na funkci (znaménko) plus a přidejte.

Poté vyberte z rozbalovacího seznamu kód státu dalšího občanství. Název státu se doplní
automaticky dle kódu vybraného státu.

Adresa /místo pobytu

 Ulice – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyplňte příslušnou ulici.
 Číslo popisné, Číslo orientační nebo Číslo evidenční – nepovinná položka.

Doplňte číslo

popisné nebo číslo evidenční.







Část obce – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte část obce.
PSČ – povinná položka. Doplňte PSČ.
Obec – povinná položka. Doplňte Obec.
Okres – povinná položka. Doplňte okres.
Doručovací pošta – nepovinná položka. Doplňte doručovací poštu.
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 Stát

– povinná položka. Vyberte kód státu z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní
automaticky spolu s kódem vybraného státu.

Druh osoby

 Druh osoby – povinná položka. Needitovatelné pole.
 Zmocněn – nepovinná položka. Zaškrtněte checkbox.
 Typ zmocnění – tato položka je přístupná a povinná

v případě zaškrtnutí checkboxu

Zmocněn.

 Platnost od – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
 Platnost do – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.


Typy zmocnění:





Editace rejstříků – editace rejstříku
Editovat žádost – Editace rejstříku a editace žádosti
Odeslat žádost – editace rejstříku, editace a odeslání žádosti

Kontakty

 Kontakt

– Vyberete z rozbalovacího seznamu druh kontaktu (e-mail, telefon, datová
schránka, web), který pak vyplníte. Pokud je potřeba přidat další kontakt, kliknete na funkci
(znaménko) plus a vyberete další kontakt, který vyplníte. Pokud potřebujete kontakt odebrat,
kliknete na funkci (znaménko) minus.

Obrázek 78 – Formulář k vyplnění
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PODAGENDA STATUTÁRNÍ ORGÁNY

7

Nový statutární orgán založíte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář
k vyplnění. Pro uložení statutárního orgánu je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout
na tlačítko Uložit. Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
Stávající statutární orgán můžete editovat funkcí
Opravit. Můžete také opravit poklepáním na
ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve
kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nové fyzické osoby jsou totožné, povinné
položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
Pod ikonou

Smazat, můžete vybraný záznam smazat.

Položky k vyplnění:

 Rodné číslo – povinná položka (není povinné u zahraničních osob). Zadejte rodné číslo.
 Datum narození – povinná položka. Rozbalovací kalendář. Vyplní se automaticky po zadání
rodného čísla.








Jméno – povinná položka. Vyplňte jméno.
Příjmení – povinná položka. Vyplňte příjmení.
Titul před – nepovinná položka. Vyplňte titul před.
Titul za – nepovinná položka. Vyplňte titul za.
Stav – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.
Stav NSA – Needitovatelná položka. Aktuální stav přidělený systémem.

Státní občanství

 Hlavní

– povinná položka. Předvyplněná hodnota CZE. Pokud je osoba jiného občanství,
vyberte kód státu občanství z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní automaticky dle
kódu vybraného státu.

 Další – pokud je potřeba přidat další občanství, klikněte na funkci (znaménko) plus a přidejte.

Poté vyberte z rozbalovacího seznamu kód státu dalšího občanství. Název státu se doplní
automaticky dle kódu vybraného státu.

Adresa /místo pobytu

 Ulice – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyplňte příslušnou ulici.
 Číslo popisné, Číslo orientační nebo Číslo evidenční – nepovinná položka.

Doplňte číslo

popisné nebo číslo evidenční.







Část obce – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte část obce.
PSČ – povinná položka. Doplňte PSČ.
Obec – povinná položka. Doplňte Obec.
Okres – povinná položka. Doplňte okres.
Doručovací pošta – nepovinná položka. Doplňte doručovací poštu.
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 Stát

– povinná položka. Vyberte kód státu z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní
automaticky spolu s kódem vybraného státu.

Druh osoby

 Druh osoby – povinná položka. Needitovatelné pole.
 Statutární funkce – povinná položka. Vyberte funkci z rozbalovacího seznamu.
 Jednání statutárního orgánu – povinná položka. Vyberte způsob jednání z rozbalovacího
seznamu.

 Upřesnění statutárního orgánu – nepovinná položka.
 Platnost od – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
 Platnost do – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
Kontakty

 Kontakt

– Vyberete z rozbalovacího seznamu druh kontaktu (e-mail, telefon, datová
schránka, web), který pak vyplníte. Pokud je potřeba přidat další kontakt, kliknete na funkci
(znaménko) plus a vyberete další kontakt, který vyplníte. Pokud potřebujete kontakt odebrat,
kliknete na funkci (znaménko) minus.

Obrázek 79 - formulář k vyplnění
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7.1

Ověřování statutárních orgánů

Při ověřování organizace v ROS (Registr osob) se z ROS stahují záznamy statutárních orgánů, které
se následně ověřují v ROB (Registr obyvatel). ROS v záznamech statutárních orgánů poskytuje pouze
jméno, příjmení a adresu (bohužel neposkytuje datum narození) a podle těchto údajů se záznam
statutárního orgánu ověřuje v ROB. V případech, kdy na stejné adrese bydlí vice osob se stejným
jménem, příjmením (např. Otec a syn), ROB odmítne osobu ověřit a fdo rejstříku se tak nedostane
datum narození a byl uložen záznam bez data narození a tím pádem v některých případech duplicitní
k záznamu osoby, která již v rejstříku existuje.
Aktuálně byl system upraven tak, aby v tomto případě osoby nezakládal.

PODAGENDA ČLENSKÉ ORGANIZACE

8

Novou členskou organizaci založíte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář
k vyplnění. Pro uložení členské organizace je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout
na tlačítko Uložit. Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
Stávající členskou organizaci můžete editovat pod funkcí
Opravit. Můžete také opravit
poklepáním na ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí
formulář, ve kterém můžete editovat pouze položky Platnost od a Platnost do. Formuláře pro
opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné, povinné položky jsou označeny
hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
Pod ikonou

Smazat, můžete vybraný záznam smazat.

Důležité! Sdružování organizací probíhá obousměrně, k dokončenému sdružení je tedy nutná

akce z obou organizací. Nedokončená sdružení jsou rozlišená od dokončených.

8.1

Zápis členských organizací

Zapisující zapíše (vybere) IČ členské organizace. Takto provedený zápis je se stavem sdružování (a
toto platí pro obě strany vazby): „nepotvrzeno členskou organizací“. Stav sdružování se změní
na „Dokončené sdružení“ v okamžiku, kdy členská organizace provede zápis s uvedením
zastřešující organizace (zápis zdola nahoru).
Položky k vyplnění:

 Organizace (zastřešující)

– needitovatelná povinná položka. Rozbalovací seznam.

Předvyplněno.






Organizace (člen) – povinná položka. Rozbalovací seznam. Vyberte ze seznamu.
IČO – nepovinná položka. Vyplní se automaticky po vybrání Organizace (člen).
Název – nepovinná položka. Vyplní se automaticky po vybrání Organizace (člen).
Typ sportovní organizace – nepovinná položka. Vyplní se automaticky po vybrání
Organizace (člen).

 Platnost od – Platnost do – volba umožňuje omezit platnost záznamu od – do.
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Obrázek 80 – Formulář k vyplnění

PODAGENDA ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE

9

Novou zastřešující organizaci založíte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář
k vyplnění. Pro uložení zastřešující organizace je nutné mít vyplněné všechny povinné položky
a kliknout na tlačítko Uložit. Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní
obrazovku.
Stávající zastřešující organizaci můžete editovat pod funkcí
Opravit. Můžete také opravit
poklepáním na ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí
formulář, ve kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu
jsou totožné, povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
Pod ikonou

Smazat, můžete vybraný záznam smazat.

Důležité! Sdružování organizací probíhá obousměrně, k dokončenému sdružení je tedy nutná

akce z obou organizací. Nedokončená sdružení jsou rozlišená od dokončených.

9.1

Zápis zastřešujících organizací

Zapisující zapíše (vybere) IČ sdružující organizace. Takto provedený zápis se jeví se stavem
sdružování (a toto platí pro obě strany vazby): „nepotvrzeno zastřešující organizací“, Stav
sdružování se změní na „Dokončené sdružení“ v okamžiku, kdy zastřešující organizace provede
zápis organizace mezi členské organizace.
Položky k vyplnění:

 Organizace (zastřešující) – povinná položka. Rozbalovací seznam. Vyberte ze seznamu.
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Organizace (člen) – needitovatelná povinná položka. Rozbalovací seznam. Předvyplněno.
IČO – nepovinná položka. Vyplní se automaticky po vybrání Organizace (zastřešující).
Název – nepovinná položka. Vyplní se automaticky po vybrání Organizace (zastřešující).
Typ sportovní organizace – nepovinná položka. Vyplní se automaticky po vybrání
Organizace (zastřešující).

 Platnost od – Platnost do – volba umožňuje omezit platnost záznamu od – do.

Obrázek 81 – Formulář k vyplnění
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Novou sportovní akci založíte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář
k vyplnění. Pro uložení sportovní akce je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout na
tlačítko Uložit. Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
Stávající sportovní akci můžete editovat funkcí
Opravit. Můžete také opravit poklepáním na ikonu
vedle příslušného záznamu v seznamu. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu
jsou totožné, povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
Pod ikonou
Smazat, můžete vybraný záznam smazat.
Položky k vyplnění:

 Název akce – povinná položka. Vyplňte název akce.
 Mezinárodní organizace – nepovinná položka. Vyplňte organizaci.
 Celkové náklady – povinná položka. Vyplňte výši nákladů.
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Podpora z veřejných zdrojů – povinná položka. Vyplňte výši veřejných zdrojů.
Datum konání – povinná položka. Rozbalovací kalendář. Vyplňte datum konání.
Místo pořádání – povinná položka. Vyplňte místo pořádání akce.
Stav – povinná položka. Needitovatelné.
Sportovní zařízení – nepovinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu.
Vlastník / provozovatel sportovního zařízení – povinná položka. Rozbalovací seznam.
Pořadatel akce – povinná položka. Rozbalovací seznam. Vyberte ze seznamu.
Organizace – povinná položka. Needitovatelná.

Obrázek 82 – Formulář k vyplnění
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Nové sportovní zařízení založíte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář
k vyplnění. Pro uložení sportovního zařízení je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout
na tlačítko Uložit. Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
Stávající sportovní zařízení můžete editovat funkcí
Opravit. Můžete také opravit poklepáním na
ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve
kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné,
povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
Pod ikonou
Vlastník sportovního zařízení a
Správce sportovního zařízení, můžete
k vybranému sportovnímu zařízení přidat Vlastníka nebo Správce.
Položky k vyplnění:
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Základní údaje

 Název sportovního zařízení – povinná položka. Vyplňte název sportovního zařízení.
 Platnost od – Platnost do – volba umožňuje omezit platnost záznamu od – do.
Adresa sportovního zařízení










Ulice – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyplňte příslušnou ulici.
Číslo popisné, Číslo orientační nebo Číslo evidenční – nepovinná položka.
Část obce – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte část obce.
PSČ – povinná položka. Doplňte PSČ.
Obec – povinná položka. Doplňte obec.
Okres – povinná položka. Doplňte okres.
Doručovací pošta – nepovinná položka. Doplňte doručovací poštu.
Stát – povinná položka. Vyberte kód státu z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní
automaticky spolu s kódem vybraného státu.

Údaje v katastru










Kód katastrálního území – nepovinná položka. Vyplňte kód katastrálního území.
Na parcele – nepovinná položka.
Katastrální území – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte katastrální území.
Typ stavby – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyberte z rozbalovacího seznamu.
Typ parcely – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyberte z rozbalovacího seznamu.
Způsob využití – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyberte z rozbalovacího seznamu.
Číslo LV – nepovinná položka.
Výměra – nepovinná položka.

GPS

 GPS zem. šířky – nepovinná položka.
 GPS zem. délky – nepovinná položka.
Údaje sportovního zařízení

 Typ objektu – lze přidat tuto položku znaménkem + nebo odebrat ikonou koš. Není povinná.
Vyberte z rozbalovacího seznamu.

 Rok výstavby – nepovinná položka.
 Smluvní vztah – povinná položka. Rozbalovací seznam.
 Datum poslední rekonstrukce – nepovinná položka. Rozbalovací kalendář.
 Stav – povinná položka. Needitovatelné pole.
 Typ zařízení – nepovinná položka. Rozbalovací seznam.
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 Typ hlediště – nepovinná položka.
 Kapacita hlediště – nepovinná položka.
 Způsobilost – nepovinná položka. Zaškrtněte checkbox.
 Povrch

– lze přidat tuto položku znaménkem + nebo odebrat ikonou koš. Není povinná.
Vyberte z rozbalovacího seznamu.

 Druh sportu – lze přidat tuto položku znaménkem + nebo odebrat ikonou koš. Není povinná.
Vyberte z rozbalovacího seznamu.

 Plocha (m2) – nepovinná položka.
 Rozměry – nepovinná položka.
 Soutěžní norma – nepovinná položka.
 Bezbariérové – nepovinná položka. Zaškrtněte checkbox.
 Úroveň soutěže – nepovinná položka.
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Obrázek 83 – Formulář k vyplnění

11.1

Vlastník sportovního zařízení

V podagendě Sportovní zařízení, označíte konkrétní sportovní zařízení a pod ikonou
sportovního zařízení můžete přidat vlastníka tohoto vybraného sportovního zařízení.

Vlastník

Vlastníka sportovního zařízení přidáte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář
k vyplnění. Pro uložení vlastníka zařízení je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout
na tlačítko Uložit. Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
Stávajícího vlastníka zařízení můžete editovat pod funkcí
Opravit. Můžete také opravit
poklepáním na ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí
formulář, ve kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu
jsou totožné, povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
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Položky k vyplnění:

Základní údaje



Rozlišení PO/FO – povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu PO – Právnická osoba
nebo FO – Fyzická osoba.
Podle tohoto výběru se řídí přístupnost a povinnost polí k dalšímu vyplnění níže.
Pokud zadáte PO – Právnická osoba:

 IČO

– povinná položka. Po vyplnění IČO se automaticky spustí kontrola z ARES a doplní se
další položky podle zadaného IČO. Tyto položky jsou needitovatelné.

Adresa



Položky jsou načteny automaticky podle IČO z ARES.

Kontakty

 Kontakt – pro zadání kontaktu vyberte funkci plus a vyberete z rozbalovacího seznamu druh
kontaktu (email, telefon, datová schránka, web), který pak vyplníte. Pokud je potřeba přidat
další kontakt, kliknete na funkci (znaménko) plus a vyberete další kontakt, který vyplníte.
Pokud potřebujete kontakt odebrat, kliknete na funkci (znaménko) minus.

Typ vlastnictví

 Typ vlastnictví – povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu.
 Platnost od – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
 Platnost do – nepovinná položka. Vyberte datum z rozbalovacího seznamu.
Pokud zadáte FO – Fyzická osoba:

 Jméno – povinná položka. Vyplňte jméno.
 Příjmení – povinná položka. Vyplňte příjmení.
 Datum narození – povinná položka. Vyplňte datum narození. Po vyplnění poslední povinné
položky – data narození se zpřístupní další pole pro vyplnění adresy vlastníka.

 Státní občanství – povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu kód státu občanství.
Automaticky předvyplněno CZE.

Adresa








Ulice – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyplňte příslušnou ulici.
Číslo popisné – nepovinná položka. Vyplňte položku.
Číslo orientační – nepovinná položka. Vyplňte položku.
Část obce – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte část obce.
Okres – povinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte okres.
PSČ – povinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte PSČ, obec se doplní automaticky dle
PSČ.

 Obec – povinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte PSČ, obec se doplní automaticky dle
PSČ.
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 Doručovací pošta – nepovinná položka. Doplňte doručovací poštu.
 Stát – povinná položka. Vyberte kód státu z rozbalovacího seznamu.

Název státu se doplní

automaticky dle kódu vybraného státu.

Kontakty

 Kontakt – pro zadání kontaktu vyberte funkci plus a vyberete z rozbalovacího seznamu druh
kontaktu (email, telefon, datová schránka, web), který pak vyplníte. Pokud je potřeba přidat
další kontakt, kliknete na funkci (znaménko) plus a vyberete další kontakt, který vyplníte.
Pokud potřebujete kontakt odebrat, kliknete na funkci (znaménko) minus.

Obrázek 84 – Formulář k vyplnění

11.2

Správce sportovního zařízení

V podagendě Sportovní zařízení, označíte konkrétní sportovní zařízení a můžete pod ikonou
Správce sportovního zařízení přidat správce tohoto vybraného sportovního zařízení.
Správce sportovního zařízení přidáte funkcí
Přidat. Po vybrání funkce Přidat se otevře formulář
k vyplnění. Pro uložení správce zařízení je nutné mít vyplněné všechny povinné položky a kliknout na
tlačítko Uložit. Po kliknutí na tlačítko Zpět se vrátíte bez uložení zpět na základní obrazovku.
Stávajícího správce zařízení můžete editovat pod funkcí
Opravit. Můžete také opravit poklepáním
na ikonu vedle příslušného záznamu v seznamu. Po spuštění funkce Opravit se zobrazí formulář, ve
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kterém můžete editovat. Formuláře pro opravu a zadávání nového statutárního orgánu jsou totožné,
povinné položky jsou označeny hvězdičkami. Nepovinné položky mohou být prázdné.
Položky k vyplnění:

Základní údaje



Rozlišení PO/FO – povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu PO – Právnická osoba
nebo FO – Fyzická osoba.
Důležité! Podle tohoto výběru se řídí přístupnost a povinnost polí k dalšímu vyplnění.



Pokud zadáte PO – Právnická osoba:

 IČO

– povinná položka. Po vyplnění IČO se automaticky spustí kontrola z ARES a doplní se
další položky podle zadaného IČO. Tyto položky jsou needitovatelné.

Adresa



Položky jsou načteny automaticky podle IČO z ARES.

Kontakty

 Kontakt – pro zadání kontaktu vyberte funkci plus a vyberete z rozbalovacího seznamu druh
kontaktu (email, telefon, datová schránka, web), který pak vyplníte. Pokud je potřeba přidat
další kontakt, kliknete na funkci (znaménko) plus a vyberete další kontakt, který vyplníte.
Pokud potřebujete kontakt odebrat, kliknete na funkci (znaménko) minus.



Pokud zadáte FO – Fyzická osoba:

 Jméno – povinná položka. Vyplňte jméno.
 Příjmení – povinná položka. Vyplňte příjmení.
 Datum narození – povinná položka. Vyplňte datum narození. Po vyplnění poslední povinné
položky – data narození se zpřístupní další pole pro vyplnění adresy vlastníka.

 Státní občanství – povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu kód státu občanství.
Automaticky předvyplněno CZE.

Adresa








Ulice – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Vyplňte příslušnou ulici.
Číslo popisné – nepovinná položka. Vyplňte položku.
Číslo orientační – nepovinná položka. Vyplňte položku.
Část obce – nepovinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte část obce.
Okres – povinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte okres.
PSČ – povinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte PSČ, obec se doplní automaticky dle
PSČ.

 Obec – povinná položka. Rozbalovací seznam. Doplňte PSČ, obec se doplní automaticky dle
PSČ.

 Doručovací pošta – nepovinná položka. Doplňte doručovací poštu.
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 Stát

– povinná položka. Vyberte kód státu z rozbalovacího seznamu. Název státu se doplní
automaticky dle kódu vybraného státu.

Kontakty

 Kontakt – pro zadání kontaktu vyberte funkci plus a vyberete z rozbalovacího seznamu druh
kontaktu (email, telefon, datová schránka, web), který pak vyplníte. Pokud je potřeba přidat
další kontakt, kliknete na funkci (znaménko) plus a vyberete další kontakt, který vyplníte.
Pokud potřebujete kontakt odebrat, kliknete na funkci (znaménko) minus.

Obrázek 85 – Formulář k vyplnění
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12

PODAGENDA IMPORT/EXPORT

Obrázek 86 – Podagenda Import/Export

Po založení nové sportovní organizace lze naimportovat členské organizace nebo sportovce a trenéry.
Pomocí tlačítka Prázdný formulář organizace nebo Prázdný formulář sportovci/trenéři,
umístěných v pravém horním rohu obrazovky, si uživatel stáhne formuláře ve formátu CSV. Soubory
se uloží do složky Stažené soubory pod názvy (CSV_Sportovni_organizace a CSV_sportovci_treneri).
Důležité! NÁSLEDUJÍCÍ TEXT JE SHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY IMPORTU

V seznamu importů, ve sloupci Stav se zobrazí stav daného importu:




ZPRACOVÁN V POŘÁDKU – soubor byl zpracován bez chyb.
ČÁSTEČNĚ ZPRACOVÁN – v importním souboru byly chyby. Znamená to, že řádky bez chyb
byly naimportovány. Chybové řádky se nenaimportovaly.

Obrázek 87 – Seznam importů

Uživatel označí řádek, ve kterém je ve sloupci Stav hodnota ČÁSTEČNĚ ZPRACOVÁN a klikne na ikonu
Export protokolu – csv s chybami. Protokol s chybovým hlášením se stáhne do složky Stažené
soubory ve formátu .pdf. V protokolu jsou uvedeny systémové chyby.

Obrázek 88 – Protokol importu
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Export protokolu – .csv s chybami. V souboru se zobrazí chybové řádky, které bude potřeba
opravit a nahrát znovu.

Obrázek 89 – Export s chybami

Pro tento konkrétní příklad opravy si uživatel stáhne Export protokolu – .csv s chybami. Tento
soubor se stáhne do složky Stažené soubory. Soubor je potřeba otevřít ve formátu Poznámkový
blok. V tomto souboru je u každého řádku uvedena konkrétní chyba (v našem případě chybí hodnota
ve sloupci PŘÍJMENÍ), kterou uživatel opraví, soubor přejmenuje (stejný by nebyl přijat k nahrání)
a opakuje import.

Obrázek 90 – Formát pro opravu CSV importního soboru

Po opakovaném nahrání přejmenovaného a opraveného souboru, se ve sloupci Stav zobrazí
informace o úspěšnosti importu (viz obrázek níže).

Obrázek 91 – Seznam importů

12.1

Import členských organizací – aktualizace

Ikona
Import členských organizací – aktualizace – pomocí této funkce lze importovat
členské organizace nové, případně aktualizovat data u stávajících.
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Obrázek 92 – Dotazové okno k potvrzení

Obrázek 93 – Informační okno k potvrzení

Po nahrání souboru se informace o importu zobrazí v seznamu importů.

12.2

Import sportovců a trenérů – aktualizace

Ikona
Import sportovců a trenérů – aktualizace – pomocí této funkce lze importovat
sportovce a trenéry nové, případně aktualizovat data u stávajících.

Obrázek 94 – Dotazové okno k potvrzení

Obrázek 95 – Informační okno k potvrzení

Po nahrání souboru se informace o importu zobrazí v seznamu importů.
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12.3

Export členských organizací

Ikona
Export členských organizací – pomocí této funkce je možné vyexportovat členské
organizace. Zobrazí se dotazové okno s názvem exportního souboru, které po odkliknutí zmizí a do
složky Stažené soubory se stáhne exportovaný soubor ve formátu CSV.

Obrázek 96 – Dotazové okno k potvrzení

12.4

Export sportovců a trenérů

Ikona
Export sportovců a trenérů – pomocí této funkce je možno vyexportovat sportovce
a trenéry. Zobrazí se dotazové okno s názvem exportního souboru, které po odkliknutí zmizí a do
složky Stažené soubory se stáhne exportovaný soubor ve formátu CSV.

Obrázek 97 – Dotazové okno k potvrzení

12.5

Import členských organizací – nahrazení

Ikona
Import členských organizací – nahrazení – pomocí této funkce je možno importovat
členské organizace.
Důležité! !!! POZOR !!! Při použití této funkce budou všechny záznamy, které v importním

souboru nebudou nalezeny, ZNEPLATNĚNY!!!

Na tuto skutečnost je uživatel upozorněn dotazovým oknem. Pokud uživatel potvrdí tlačítkem OK,
zobrazí se okno pro výběr importního souboru, které je po vybrání souboru potřeba opět potvrdit.
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Uživatel je znovu upozorněn na zneplatnění všech dat, která nebudou nalezena v importním souboru.
Po nahrání souboru je uživatel vyzván k potvrzení, že soubor byl převzat ke zpracování.

Obrázek 98 – Dotazové okno k potvrzení

Obrázek 99 – Dotazové okno k potvrzení

Obrázek 100 – Informační okno k potvrzení

12.6

Import sportovců a trenérů – nahrazení

Ikona
Import sportovců a trenérů – nahrazení – pomocí této funkce je možno importovat
sportovce a trenéry.
Důležité! !!!POZOR!!! Při použití této funkce budou všechny záznamy, které v importním

souboru nebudou nalezeny, ZNEPLATNĚNÉ!!!

Na tuto skutečnost je uživatel upozorněn dotazovým oknem. Pokud uživatel tuto funkci potvrdí
tlačítkem OK, zobrazí se okno pro výběr importního souboru, které je po vybrání souboru potřeba
opět potvrdit. Uživatel je znovu upozorněn na zneplatnění všech dat, která nebudou nalezena
v importním souboru. Po nahrání souboru je uživatel vyzván k potvrzení, že soubor byl převzat ke
zpracování, tlačítkem OK.
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Obrázek 101 – Dotazové okno k potvrzení

Obrázek 102 – Dotazové okno k potvrzení

Obrázek 103 – Informační okno k potvrzení
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13
13.1

Kontrola před podáním žádosti

Žadatel je právní forma 141 – Obecně prospěšná společnost…
Povolené jsou pouze následující právní formy:

Obrázek 104 – Povolené právní formy

Důležité! ! Před podáním žádosti je potřeba zkontrolovat tyto údaje v podagendách Statutární

orgány a Sportovci!

V podagendě Statutární orgány je potřeba zkontrolovat, případně doplnit tyto dva kontakty, bez
nich nelze žádost podat:

 Telefon – povinná položka pro podání žádosti – uživatel vyplní telefon
 Email – povinná položka pro podání žádosti – uživatel vyplní email.

Obrázek 105 – Formulář – Statutární orgány – doplnění kontaktů

V podagendě Sportovci je potřeba zkontrolovat tyto údaje:

 Druh sportu – uživatel zkontroluje Platnost do – v této položce nesmí být vyplněno datum.
Pokud by zde bylo datum, sportovec se nenačte do seznamu sportovců pro dotaci.

 Sportovní činnost –

uživatel zkontroluje Platnost do – v této položce nesmí být vyplněno
datum. Pokud by zde bylo datum, sportovec se nenačte do seznamu sportovců pro dotaci.
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 Sportovní činnost – uživatel vyplní u příslušného sportu hodnotu Četnost sportování (týdně)

– hodnota musí být minimálně číslo 1 – pokud zde u sportovce není nic vyplněno, nenačte se
do seznamu sportovců pro dotaci.

Obrázek 106 – Formulář – Sportovci – kontrola údajů

Důležité! Při velkém počtu sportovců je možnost provést kontrolu četnosti sportování

v podagendě Sportovci níže popsaným způsobem!

Pomocí exportu sportovců a trenérů, vyexportujete soubor ve formátu CSV. V tomto souboru
zkontrolujete Četnost sportování (sloupec s názvem [SPORTOVEC_CETNOST]). U sportovců, kteří
nemají četnost sportování uvedenou, četnost vyplníte, soubor uložíte a naimportujete pomocí funkce
Import sportovců a trenérů – aktualizace.

V žádném případě nepouž ívejte Import „nahraze ní“.

13.2

Podání/aktualizace žádosti o dotaci

Pro podání, případnou aktualizaci žádosti o dotaci uživatel klikne v agendě SPORTOVNÍ ORGANIZACE
na tlačítko Podání/Aktualizace žádosti o dotaci v pravém horním rohu. V případě nahlížení a
zobrazení již podaných žádostí klikne na tlačítko Moje žádosti.

Obrázek 107 - Podání/aktualizace žádosti o dotaci, moje žádosti

Zobrazí se okno Seznam výzev. Pokud seznam obsahuje alespoň jednu výzvu, aplikace uživateli
zobrazí seznam výzev, popř. i identifikaci rozpracované žádosti, aby mohl jednu výzvu vybrat pro
založení, nebo aktualizaci žádosti o podporu. Uživatel klikne na šipku rozbalovacího seznamu vpravo,
vybere výzvu a potvrdí tlačítkem Zvolit výzvu, umístěném dole. Pokud seznam žádnou výzvu
neobsahuje, je o tom uživatel informován a zpracování požadavku končí.
Důležité! Důležité: Podání/oprava žádosti je možná jen z jednoho přihlášeného místa. Pod

jedním uživatelem nesmí být přihlášeno více lidí na různých PC, nebo mít otevřeno více
webových záložek.
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Obrázek 108 – Seznam výzev

Zobrazí se okno sportovců. V tomto seznamu může uživatel editovat sloupce Počet tréninkových

jednotek týdně a Zúčastnil se min. 6soutěží za posledních 24měsíců.

Pokud chce uživatel vybrat pro dotaci všechny sportovce v seznamu, zaškrtne checkbox vlevo (vybrat
vše). Pokud chcete vybírat sportovce jednotlivě, nesmí být zaškrnutý checkbox (vybrat vše) a vybíráte
sportovce jednotlivě výběrem konkrétního řádku (osoby). Pokračuje potvrzením stisknutím funkce
Přepočítat kategorie.

Obrázek 109 – Podání žádosti – Seznam sportovců

Po automatickém přiřazení sportovců do kategorií (což dělá funkce přepočítat kategorie) pokračuje
uživatel stisknutím funkce Odeslat/Aktualizovat žádost.

Obrázek 110 - Přepočítat kategirue, Odeslat/Aktualizovat žádost

Pokud nevyberete všechny sportovce zobrazí se hlášení v informačním okně. Uživatel buďto potvrdí
stisknutím tlačítka OK a bude přesměrován na JDP – jednotný dotační portál, nebo tlačítkem Zrušit
- pro návrat k podání žádosti a změny výběru sportovců.
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Obrázek 111 - Informační okno

Pokud s informačním hlášením souhlasíte, pokračujete dále stisknutím funkce OK a zobrazí se
informační hlášení o úspěšném průběhu a přesměrování na portál JDP.

Obrázek 112 - Informační okno k potvrzení

Po přesměrování na portál JDP – Jednotný dotační portál, se uživateli otevře okno se záložkami, kde
bude vyplňovat povinné položky.
Na první záložce Identifikace žadatele/akce jsou v první části údaje automaticky vyplněny podle
žádající organizace (zašedlá needitovatelná pole), které jsou automaticky převzaty z IS Rejstřík
sportu. Na druhé záložce Zástupce (osoba oprávněná) je automaticky vyplněno vše, kromě
telefonu a emailu. Zamodralá pole v obrázku jsou z důvodu GDPR.
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Obrázek 113 – Formulář žádosti o dotaci

Položky k vyplnění v záložce Identifikace žadatele/akce












Název projektu – skládá se z IČO a názvu organizace (informace z IS Rejstřík sportu).
Typ výzvy – načítá se automaticky dle zvolené výzvy.
Právní forma – načítá se automaticky dle organizace (informace z IS rejstřík sportu).
IČO – načítá se automaticky (informace z IS Rejstřík sportu).
ID datové schránky – nepovinná položka, vyplňte ID datové schránky.
Název – načítá se automaticky z názvu organizace (informace z IS Rejstřík sportu).
Příjmení – načítá se automaticky (informace z IS Rejstřík sportu).
Jméno – načítá se automaticky (informace z IS Rejstřík sportu).
Funkce – načítá se automaticky (informace z IS Rejstřík sportu).
Telefon – povinná položka. Uživatel vyplní telefonní číslo v mezinárodním formátu bez mezer.
E-mail - povinná položka. Uživatel vyplní e-mail. Zde je nastavena kontrola na správný formát
zadané e-mailové adresy.

Pokud je kontaktní osoba stejná, jako Zástupce (osoba oprávněná), lze kliknout na tlačítko Kopírovat
zástupce vpravo nahoře a povinné údaje se doplní.
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Obrázek 114 – Formulář žádosti o dotaci – Oblast Kontaktní osoba

Položky k vyplnění v oblasti Plátcovství DPH
DPH lze zahrnout do výdajů hrazených z dotace, pokud u žadatele neexistuje nárok na odpočet daně,
uživatel vybere na vstupu volbu: Žadatel nebude uplatňovat odpočet daně na vstupu.

Obrázek 115 – Formulář žádosti o dotaci – Plátcovství DPH

Položky k vyplnění v oblasti Bankovní spojení

Předčíslí účtu – nepovinná položka, předčíslí může obsahovat max. 6 znaků,
 Číslo účtu – povinná položka, může obsahovat max. 10 znaků,
 Kód banky – povinná položka, vyberte z rozbalovacího seznamu Vaši banku.


Obrázek 116 – Formulář žádosti o dotaci – Bankovní spojení

Oblast Adresa sídla žadatele
Tato oblast je automaticky vyplněna dle žádající organizace (zašedlá pole).
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Obrázek 117 – Formulář žádosti o dotaci – Adresa sídla žadatele

Oblast Korespondenční adresa žadatele
Toto okno se vyplňuje v případě, je-li adresa trvalého bydliště žadatele odlišná od korespondenční
adresy žadatele. Uživatel zaškrtne tuto možnost a vyplní položky.

Ulice – nepovinná položka. Uživatel vyplní.
 Číslo popisné – povinná položka. Pokud uživatel vyplní číslo popisné, automaticky se zneaktivní


pole pro vyplnění čísla evidenčního.


Číslo evidenční – povinná položka. Pokud uživatel vyplní číslo evidenční, automaticky se
zneaktivní pole pro vyplnění čísla popisného.







Číslo orientační – nepovinná položka. Uživatel vyplní.
Obec – povinná položka. Uživatel vyplní.
Část obce – nepovinná položka. Uživatel vyplní.
PSČ – povinná položka. Uživatel vyplní.
Země – povinná položka. Automaticky je zde předvyplněná Česká republika, v případě cizího
státního příslušníka uživatel vybere z rozbalovacího seznamu příslušnou zemi.

Kraj – povinná položka. Uživatel vybere z rozbalovacího seznamu.
 Okres – povinná položka. Uživatel vybere z rozbalovacího seznamu.


Obrázek 118 – Formulář žádosti o dotaci – Korespondenční adresa žadatele

Po vyplnění všech položek na záložce Identifikace žadatele/akce, klikne uživatel na tlačítko Další
strana, aby pokračoval. V tomto kroku se již vyplněné údaje uloží.
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Uživatel také může přepínat mezi jednotlivými záložkami a doplňovat údaje, jak potřebuje.

Obrázek 119 – Záložky žádosti

Dále uživatel pokračuje kontrolou záložky Oblasti podpory. Zde není potřeba nic vyplňovat, vše je
automaticky zadáno, dle sportovců, které jste zaškrtali v úvodní tabulce před přesměrováním na JDP
– Jednotný dotační portál.

Obrázek 120 – Formulář žádosti o dotaci – Oblasti podpory

Uživatel opět klikne na tlačítko Další strana nebo rovnou překlikne do následující záložky Přílohy.
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Obrázek 121 – Formulář žádosti o dotaci – Přílohy

Na této záložce v oblasti Spolu s žádostí přikládám, uživatel nahraje povinné, případně nepovinné
přílohy. Povinné přílohy jsou zvýrazněny tučně a vykřičníkem.

Obrázek 122 – Formulář žádosti o dotaci – Povinné přílohy

U příloh označte checkbox, aby se zpřístupnila možnost nahrát přílohu spolu s informací o formátech,
ve kterých je možné přílohu nahrát.

Obrázek 123 – Formulář žádosti o dotaci – Nahrání příloh

Poté klikne uživatel na tlačítko Přidat a přílohy nahraje.
Po nahrání přílohy se objeví funkce Smazat, pomocí které je možné danou přílohu odstranit, a funkce
Otevřít, která umožňuje zobrazení nahrané přílohy.

Obrázek 124 – Formulář žádosti o dotaci – Práce s přílohami
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V oblasti Ostatní přílohy, uživatel nejdříve vypíše název přílohy, kterou chce k žádosti nahrát a poté
se mu zpřístupní tlačítko Přidat.
Poté uživatel opět klikne buď na tlačítko Další strana, nebo se přepne rovnou na záložku Otázky .
V této záložce jsou zobrazeny otázky, na které musí každý žadatel odpovědět. V případě, že je otázka
povinná, je napsána tučně s vykřičníkem a je automaticky zaškrtnutý checkbox.

Obrázek 125 – Formulář žádosti o dotaci – Otázky

Pokud otázka povinná není, musí uživatel vyplnit checkbox a následně se zobrazí výběr odpovědí.

Obrázek 126 – Formulář žádosti o dotaci – Otázky

U některých otázek je možné zaškrtnout více možností, u některých musíte hodnotu přesně vypsat
a u jiných otázek lze vybrat pouze jednu možnost.
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Obrázek 127 – Formulář žádosti o dotaci – Otázky

Poté uživatel opět klikne buď na tlačítko Další strana, nebo se přepne rovnou na záložku Seznam
sportovců.
Zde si uživatel zkontroluje sportovce. Pokud je potřeba, může údaje v seznamu sportovců upravit,
a to kliknutím na tlačítko Aktualizovat seznam sportovců.
Data, která doposud uživatel vyplnil na předešlých záložkách, jsou uložena.

Obrázek 128 – Formulář žádosti o dotaci – Seznam sportovců
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Tímto krokem je uživatel přesměrován opět do úvodní tabulky sportovců, kde může hodnoty upravit
dle potřeby a opět kliknout na tlačítko OK. Tímto je uživatel přesměrován zpět do žádosti, kde může
pokračovat.

Obrázek 129 – Podání žádosti – Seznam sportovců

Po přesměrování na JDP je uživateli zobrazena první záložka Identifikace žadatele/akce. Všechna
doposud vyplněná data jsou již uložena, uživatel může překliknout rovnou na záložku Výše dotace.
Zde uživatel vidí výpočet dotace za jednotlivé kategorie i celkový výpočet.

Obrázek 130 – Formulář žádosti o dotaci – Výše dotace

Uživatel může přejít na záložku Náhled žádosti, kde se vyplněná žádost zobrazí jako celek.
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Obrázek 131 – Formulář žádosti o dotaci – Náhled žádosti

Než přejdete k poslední záložce, a to k Odeslání žádosti , doporučujeme provést celkovou
kontrolu vyplněné žádosti pomocí funkce (tlačítka) Kontrola žádosti.
V případě, že je žádost zcela v pořádku, zobrazí se pod záhlavím formuláře následující hlášení:

Obrázek 132 – Potvrzení správnosti žádosti

V opačném případě se chybně vyplněné body označí červeným rámečkem a pro úspěšné odeslání
žádosti je nezbytné je opravit.

Obrázek 133 – Chybně vyplněná žádost

Posledním krokem je odeslání žádosti, kdy uživatel klikne na záložku Odeslání žádosti . Zde se
zobrazí oblast A. Čestné prohlášení, oblast B. Souhlas se zpracováním osobních údajů
a oblast C. Ostatní ujednání.
Důležité! Tyto oblasti si uživatel pečlivě prostuduje.
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Poté uživatel zaškrtne checkboxy prohlášení – kontrola na Vámi vyplněný bankovní účet
a e-mailovou adresu. Před odesláním žádosti ještě vyberte Požadované pracoviště z rozbalovacího
seznamu. Pokud se nabízí jen jedno, předvyplní se automaticky. Poté klikne na tlačítko Odeslat
žádost v dolním řádku.

Obrázek 134 – Odeslání žádosti

Ještě před tím, než se žádost odešle, zobrazí se upozornění obsahující souhrn žádosti s doplňujícími
informacemi.

Obrázek 135 – Upozornění

Kliknutím na tlačítko Ano, odeslat žádost, souhlasíte s upozorněním, se žádost odešle a její stav se
změní na: ZAEVIDOVÁNO. Žádosti zároveň bylo přiděleno číslo.
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Obrázek 136 – Finální odeslání žádosti

Pod přehledem jsou tlačítka:
Vygenerovat PDF soubor žádosti ke stažení – tímto tlačítkem si stáhnete hotovou žádost do
složky Stažené soubory a můžete si žádost vytisknout. Soubor má v názvu číslo žádosti.
Náhled žádosti – toto tlačítko slouží k náhledu žádosti po odeslání.

13.3

Moje žádosti

Pro zobrazení již podaných nebo rozdělaných žádostí si uživatel klikne na tlačítko Moje žádosti.

Obrázek 137 – Informační okno k potvrzení

Zde může uživatel opravit žádost, kterou ještě neodeslal. Může žádost zrušit.
Pokud je žádost již odeslaná, může ji uživatel zobrazit.

Obrázek 138 – Moje žádosti
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