Návod na převod sportovců a trenérů
z IS ČUS do Rejstříku NSA
1. Přihlaste se do IS ČUS
➢ Otevřete záložku „ODDÍLY“
➢ Vyberte oddíl, který potřebujete aktualizovat
➢ Proveďte export sportovců v rámci jednotlivých oddílů, stiskem tlačítka „Export“ vlevo
dole.

2. Otevřete si stažený soubor a doplňte údaje o četnosti tréninků jednotlivých sportovců a trenérů

Sportovec četnost - počet tréninkových jednotek týdně, zapište číslo
Trenér četnost – počet tréninkových jednotek týdně, zapište číslo
Tyto údaje se přenášejí do Rejstříku NSA a následně do žádosti MŮJ KLUB 2021. Dle ročníku narození,
rozsahu aktivity dětí a mládeže a účasti na soutěžích bude stanovena kategorie pro dotaci, a tím i výše
dotace.
Případně aktualizujte další údaje. V případě většího množství změn, využijte návodu na aktualizaci
členské základny.
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Rekapitulace rolí:
1=Aktivní sportovec – soutěže – člen oddílu, který je registrován ve sportovním svazu a zároveň se
účastní alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců, pořádané příslušným sportovním svazem
pro registrované sportovce. Pokud oddíl není členem příslušného sportovního svazu, nemůže být
členům vybrána role aktivní sportovec - soutěže.
2=Aktivní sportovec – členem oddílu, který se aktivně účastní sportovní činnosti ve svém oddíle, avšak
nesplňuje podmínky aktivního sportovce – soutěže.
3=ostatní – člen oddílu, který nesplňuje podmínky aktivního sportovce. Pro přenos do Rejstříku NSA,
uveďte takového člena jako trenéra. Členové v roli ostatní nejsou předmětem exportu dat do Rejstříku.
Soubor uložte při zachování formátu *.csv a poté proveďte import na kartě „ODDÍLY“. Takto postupujte
u všech oddílů.

2. Zkontrolujte, zda cizí státní příslušníci mají v systému uvedenou adresu a doplněnou národnost.
Otevřete záložku „ČLENOVÉ“ a vyfiltrujte si cizí státní příslušníky, viz obr.

Národnost vyberte z výběrového menu. Zkontroluje, příp. doplňte adresu. Adresou je u cizích státních
příslušníků míněno místo pobytu v ČR, nikoliv adresa v zahraničí.
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3. Po aktualizaci a doplnění již můžete vyexportovat data pro Rejstřík NSA
Otevřete záložku „ČLENOVÉ“, vpravo dole stiskněte tlačítko Export rejstřík

Soubor otevřete a uložte si. Již neotevírejte!

Informace k datové struktuře

Název položky
JMENO
PRIJMENI
TITUL_PRED
TITUL_ZA
RODNE_CISLO

Povinný
ano
ano
ne
ne
*ano/ne

OBCANSTVI

ano

DATUM_NAROZENI
NAZEV_OBCE

*ano/ne
*ano/ne

NAZEV_CASTI_OBCE
NAZEV_ULICE

ne
*ano/ne

Bude porovnáno s registrem RUIAN.
exportováno z pole Městská část, pokud je vyplněné
*Povinné, pokud je občanství mimo CZE. Bude porovnáno s registrem RUIAN. exportováno z pole Ulice, pokud je vyplněné; u cizince je potřeba v IS ČUS
doplnit (pokud není zadáno), bez toho nepůjde cizince do Rejstříku NSA zadat

CISLO_POPISNE

*ano/ne

*Povinné, pokud je občanství mimo CZE. Bude porovnáno s registrem RUIAN. exportováno z pole č.p., pokud je vyplněné; u cizince je potřeba v IS ČUS
doplnit (pokud není zadáno), bez toho nepůjde cizince do Rejstříku NSA zadat

CISLO_ORIENTACNI
PSC

ne
*ano/ne

Bude porovnáno s registrem RUIAN.
exportováno z pole č.o., pokud je vyplněné
*Povinné, pokud je občanství mimo CZE. Bude porovnáno s registrem RUIAN. exportováno z pole PSČ, pokud je vyplněné; u cizince je potřeba v IS ČUS
doplnit (pokud není zadáno), bez toho nepůjde cizince do Rejstříku NSA zadat

SPORTOVEC

ano

Je fyzická osoba sportovec? 1 = ANO, 0 = NE

SPORTOVCEM_OD

*ano/ne

SPORTOVCEM_DO

ne

SPORTOVEC_CETNOST

ne

SPORTOVEC_DRUH_SPORTU
SPORTOVEC_UCAST_SOUTEZ
E
TRENER
TRENEREM_OD

*ano/ne
ne

TRENEREM_DO

ne

TRENER_CETNOST

ne

TRENER_DRUH_SPORTU
EXT_ID

*ano/ne
ne

ano
*ano/ne

Komentář
Bude porovnáno s Registrem obyvatel.
Bude porovnáno s Registrem obyvatel.

IS ČUS - tlačítko Export rejstřík - výsledek
exportováno z pole Jméno
exportováno z pole Přijmení
neexportováno
neexportováno
*Povinné, pokud je občany ČR. 9-10 čísel bez mezer a bez lomítka. Nepovinné exportováno z pole Rodné číslo
pouze pro cizí státní příslušníky.
Kód občanství z číselníku Občanství, který je ke stažení na této stránce.
exportováno z pole Občan ČR; pokud ano, exportuje se CZE, pokud ne, je
Občanství ČR=CZE.
potřeba v IS ČUS přiřadit příslušnou národnost (nové pole v editaci člena),
posléze se exportuje v požadovaném formátu
*Povinné pro cizí státní příslušníky. Formát DD.MM.RRRR bez nul (1.1.2018). exportováno z pole Datum narození, pouze u cizince
*Povinné, pokud je občanství mimo CZE. Bude porovnáno s registrem RUIAN. exportováno z pole Město, pokud je vyplněné; u cizince je potřeba v IS ČUS
doplnit (pokud není zadáno), bez toho nepůjde cizince do Rejstříku NSA zadat

role Aktivní sportovec-soutěže a Aktitvní sportovec se exportují jako Sportovci
(1)
*Pokud je osoba sportovec. Formát DD.MM.RRRR bez nul (1.1.2018). Od data pokud není vyplněno pole Sportovcem od v IS ČUS (nové pole) exportuje
je fyzická osoba evidována jako sportovec.
systém datum založení osoby v IS ČUS
Formát DD.MM.RRRR bez nul (1.1.2018). Pokud členství trvá, toto pole
neexportováno
nevyplňujte. Do kterého data je fyzická osoba evidována jako sportovec.
Četnost činnosti sportovce. Celé číslo. Počet sportování týdně. Dle informací z exportováno, pokud je vyplněno nové pole Sportovec četnost v IS ČUS.
NSA se však nebude přenášet do žádosti.
Četnost je možné zadat do IS ČUS i v rámci importu
*Pokud je osoba sportovec. Kód druhu sportu z číselníku Druh sportu
exportováno dle číselníku NSA na základě oddílu (sportovního odvětví)
Účastní se sportovec svazových soutěží? 1 = ANO. Dle informací z NSA se však exportováno dle role Aktivní sportovec - soutěže v IS ČUS
nebude přenášet do žádosti.
Je fyzická osoba trenér? 1 = ANO, 0 = NE.
exportováno dle zaškrtnutí pole Trenér v IS ČUS
*Pokud je osoba trenér. Formát DD.MM.RRRR bez nul (1.1.2018). Od kterého pokud není vyplněno pole Trenérem od v IS ČUS (nové pole) exportuje systém
data je fyzická osoba evidována jako trenér.
datum založení osoby v IS ČUS
Formát DD.MM.RRRR bez nul (1.1.2018). Pokud členství trvá, toto pole
neexportováno
nevyplňujte. Do kterého data je fyzická osoba evidována jako trenér.
Četnost činnosti trenéra. Celé číslo. Počet trénování týdně.
exportováno, pokud je vyplněno nové pole Trenér četnost v IS ČUS. Četnost je
možné zadat do IS ČUS i v rámci importu
*Pokud je osoba trenér. Kód druhu sportu z číselníku Druh sportu
exortováno dle číselníku NSA na základě oddílu (sportovního odvětví)
Vlastní identifikátor sportovní organizace.
exportováno interní ID z IS ČUS
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4. Vyčištění dat z Rejstříku NSA
Vzhledem k chybám při migraci a nemožnosti jednoduše ověřit platné členy, doporučujeme smazat
všechny záznamy vedené v Rejstříku NSA. Tyto lze mazat po jednom pomocí „popelnice“ nad
seznamem jak sportovců, tak trenérů. Bohužel zde není funkcionalita pro hromadný výmaz. Čas
strávený mazáním bude vždycky kratší než čas, který se stráví nad kontrolami.
V případě, že se Vám mazání člena pozastaví, překlikněte na Trenéry a vraťte se zpět na Sportovce.

5. Import dat do Rejstříku NSA
➢ Přihlaste se do Rejstříku NSA
➢ V levém menu klikněte na „Import/export“
➢ Zvolte „Import sportovců a trenérů – nahrazení“
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Vyberte soubor a stiskněte OK

6. DOPORUČENÍ - doplnění kontaktů u Statutárních orgánů
Před generováním žádosti je potřeba u Statutárních orgánů doplnit kontakty, telefonní číslo a e-mail.
Po rozkliknutí statutára pomocí „tužky“ sjeďte lištou až dolů. Kontakty se pomocí + a výběru druhu
kontaktu z rozevíracího menu, kontakt doplní (do pravého pole). Uložte.
Pokud není doplněno, hlásí to chybu v žádosti a musíte se vracet zpět do rejstříku.
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