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Úvod 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu, oddělení evidence ve sportu vydává podrobný 

manuál, jako pracovní pomůcku pro sportovní organizace a žadatele žádající o podporu ze státního rozpočtu, 

kteří budou zapisovat údaje do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení 

(dále jen „Rejstřík“). 

Tento dokument je manuálem k první verzi spuštění Rejstříku (verze 1.0). Webová aplikace Rejstříku bude 

postupně doplňována o další funkcionality a aktualizována. V souvislosti s rozšiřováním aplikace bude 

doplňován i tento manuál. V dalších verzích během následujících měsíců bude aplikace obsahovat 

funkcionality pro zápis fyzických osob (sportovci, trenéři) a sportovních zařízení.  

 

Základní ustanovení 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) připravuje v souladu se zákonem 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. (dále jen „zákon“) zavedení nového 

informačního systému veřejné správy – Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních 

zařízení. 

Informace vycházejí z platných ustanovení zákona o podpoře sportu. Zákon v § 3a odst. 9 ukládá ministerstvu 

stanovit vyhláškou formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím budou sportovní organizace 

a žadatelé žádající o podporu ze státního rozpočtu zapisovat údaje do Rejstříku. Cílem předloženého manuálu 

je informovat o postupu práce s Rejstříkem. 

Základní pojmy a zkratky 

Pro účely tohoto manuálu se rozumí:    

ARES 

CSV 

Administrativní registr ekonomických subjektů 

„Comma Separated Values“ – jedná se o jednoduchý a standardizovaný textový 

formát pro výměnu tabulkových dat. 

ČR Česká republika 

DS Datová schránka – jedná se o elektronické úložiště speciálního typu, které je 

určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na 

straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Datová 

schránka je povinná pro orgány státní moci a právnické osoby zapsané v 

obchodním Rejstříku, dobrovolná je pro většinu podnikajících fyzických osob, 

zřídit si ji mohou i nepodnikající fyzické osoby. 

Datová zpráva Jedná se o elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou 

komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování 

a přenosu dat elektronickou formou. 

IČ Identifikační číslo osoby – jedná se o identifikační číslo právnické osoby, 

podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu. 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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PDF „Portable Document Format“ – jedná se o formát používaný k prezentaci 

a spolehlivé výměně dokumentů, který je nezávislý na softwaru, hardwaru 

i operačním systému. 

Rejstřík Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná 

se o informační systém veřejné správy, jehož správcem je MŠMT. 

Sportovec Sportovcem je pro účely Rejstříku každá fyzická osoba, která v daném 

kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní 

organizace evidována. 

Sportovní organizace Sportovní organizací je pro účely Rejstříku právnická osoba založená za jiným 

účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby 

činnost v oblasti sportu. Zejména se jedná o zapsané spolky včetně pobočných 

spolků. 

Sportovní zařízení Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor 

sloužící výhradně nebo převážně k realizaci a provozování sportovní činnosti. 

Sportovní organizace zapisují všechna sportovní zařízení, která užívají pro svou 

činnost v oblasti sportu vyjma těch případů, kdy se jedná o užívání výjimečné, 

nahodilé či krátkodobé. 

Trenér Trenérem je pro účely Rejstříku každá fyzická osoba, která v daném kalendářním 

roce reálně vykonává trenérskou činnost, pro kterou je u sportovní organizace 

evidována, a která je sportovní organizací uznávána za trenéra. 

Předmět úpravy 

Tento manuál upravuje pravidla a postupy při činnostech souvisejících se zápisem do Rejstříku a s jeho 

dalším využíváním. Zejména se jedná o činnosti při: 

1. zápisu údajů o sportovní organizaci do Rejstříku, 

2. zaslání CSV souborů s hromadnými údaji o sdružených sportovních organizací (tj. klubech, 

tělovýchovných jednotách atd.), 

3. prohlížení zapsaných informací o sportovních organizacích ve veřejné části Rejstříku. 

Obecná ustanovení 

1. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních 

organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. 

2. Správcem Rejstříku je MŠMT. 

3. Rejstřík bude rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. 

4. Údaje o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení 

zapsaných v Rejstříku budou veřejně přístupné, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

5. Ostatní údaje povinné ze zákona bude obsahovat neveřejná část Rejstříku. 

6. Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c1) se zapíše do Rejstříku. 

                                                           
1 ) dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 
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7. Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické 

zhodnocení sportovního zařízení je povinen bez zbytečného odkladu zapsat do Rejstříku údaje dle odst. 

3, písm. h) 2). 

8. Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna zapsat údaje 

do 31. 12. 2018 3). 

9. Ostatní sportovní organizace jsou povinny zapsat údaje do 30. 6. 2019. 

10. Žadatel o investiční podporu je povinen údaje zapsat do 31. 12. 2018. 

11. Podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez ohledu 

na její zápis v Rejstříku do uplynutí uvedených lhůt. 

12. Zápis do Rejstříku nelze podmiňovat předáním údajů, které nejsou uvedeny v zákoně. 

13. Rejstřík bude dostupný z webové aplikace na https://rejstriksportu.msmt.cz . 

Základní informace o Rejstříku 

Zapisované údaje 

Sportovní organizace je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do Rejstříku tyto údaje a jejich změny: 

1. Název, sídlo a IČ sportovní organizace. 

2. Předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní 

organizaci. 

3. Ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum. 

4. Údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena, v rozsahu bodu 1) a 2). 

5. Jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu 4) sportovce a trenéra evidovaného u sportovní 

organizace, která je v ní sdružena. 

6. Nemá‐li sportovec nebo trenér místo pobytu na území ČR, je třeba zapsat adresu místa na území ČR, 

kde se převážně zdržuje. 

7. V případě sportovce rovněž druh sportu, který sportovec vykonává. 

8. V případě cizinců státní občanství. 

9. Datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace 

v daném kalendářním roce evidován. 

10. Datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v bodě 5). 

11. Sportovní zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu - do Rejstříku zapíše adresu sportovního 

zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení a údaje o výši a účelu podpory ze státního rozpočtu podle 

§ 6b nebo 6c 5), byla‐li poskytnuta na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení. 

 

                                                           
2) dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 
3) dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
4) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
5) dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

https://rejstriksportu.msmt.cz/
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Kdo má povinnost údaje zapsat 

Povinnost zapsat údaje do sportovního Rejstříku mají tyto organizace: 

1. Sportovní organizace sdružující další sportovní organizace 

2. Sportovní organizace nesdružující další sportovní organizace 

3. Nesportovní organizace žádající o dotaci na sportovní zařízení 

 

Schéma zapisování údajů do Rejstříku: 

 

 

Zápis sportovní organizace do Rejstříku 

Sportovní organizace podá prostřednictvím 

aplikace Rejstříku na webových stránkách 

Rejstříku https://rejstriksportu.msmt.cz 

Žádost o zápis údajů o sportovní organizaci 

do Rejstříku (dále jen „Žádost“). 

Data v žádosti budou doplněna z ARES. 

Na základě žádosti bude proveden zápis do 

veřejné části Rejstříku. 

Pro ověření identity organizace dojde k 

vytvoření PDF žádosti, kterou sportovní 

organizace zašle MŠMT. 

Po ověření budou sportovní organizaci 

vystaveny přihlašovací údaje do aplikace 

Rejstříku. 

https://rejstriksportu.msmt.cz/
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Formulář Žádosti a vzorový formulář ve formátu CSV  

 

  

IČ Název organizace Kraj Ulice Č.p. Č.o. Obec Část obce PSČ Ověření Datum zápisu

CSV
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Typy elektronických formulářů ve formátu PDF: 

1. Žádost o zápis údajů o sportovní organizaci do Rejstříku. 

2. Potvrzení o zápisu údajů o sportovní organizaci do Rejstříku a sdělení přihlašovacích údajů pro první 

přihlášení. 

VEŘEJNÁ ČÁST 

Na úvodní stránce jsou uživateli poskytnuty základní informace k webové aplikaci Rejstříku (viz obr. níže). 
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Záložka „Sportovní organizace“ 

V této části webové aplikace (viz obr. níže) jsou zobrazeny zapsané sportovní organizace a v další fázi 

spuštění Rejstříku se zde bude zobrazovat také počet sportovců a trenérů, kteří se v nich sdružují. 

Zde je možné filtrovat a vyhledávat údaje o konkrétní sportovní organizaci. 

 

Prostřednictvím kliknutí na odkaz „Vyhledávání a filtry“ se zobrazí tabulka pro filtrování (viz obr. níže).  

 

Zadáním požadovaných údajů a kliknutím na políčko „Filtrovat“ se vyfiltrují požadované údaje. Pro zrušení 

filtru slouží odkaz „(Zrušit filtry)“ nad tabulkou. Kliknutím na odkaz „Export do CSV“ se vygenerují 

zobrazené údaje, které bude možné uložit do PC (viz obr. níže). 
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Záložka „Žádost o zápis“ 

Tato část webové aplikace (viz obr. níže) je určena pro zápis sportovní organizace do Rejstříku. Povinné 

údaje jsou označeny symbolem hvězdičky. Jako nápověda při vyplňování Žádosti slouží ikony otazníků 

obsahující pomocné informace. 

 

Po vyplnění IČ sportovní organizace žádající o zápis do Rejstříku se prostřednictvím tlačítka „Načíst data 

z ARES“ propíší informace o sportovní organizaci (viz obr. níže). Tyto informace nelze upravovat.  
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V další části Žádosti se vyplňuje korespondenční adresa v případě, že se liší od adresy sídla organizace 

vygenerované z ARES a další informace o sportovní organizaci (viz obr. níže). 

 

V poslední části Žádosti se vyplňuje jméno a příjmení statutárního zástupce a kontaktní údaje, jejichž 

prostřednictvím bude probíhat veškerá komunikace mezi sportovní organizací a MŠMT ve věci Rejstříku 

(viz obr. níže). 
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Po vyplnění Žádosti se klikne na tlačítko „Pokračovat“, jehož prostřednictvím dojde k vygenerování PDF 

Žádosti.  

Žádost je třeba doručit MŠMT jedním z následujících způsobů (viz obr. níže): 

 vyplněné PDF, opatřené elektronickým podpisem oprávněné osoby, do datové schránky ministerstva 

(datová schránka: vidaawt; do předmětu napište „Rejstřík sportu“),  

 vyplněné PDF, opatřené elektronickým podpisem oprávněné osoby, prostřednictvím elektronické 

pošty (do předmětu e-mailu napište „Rejstřík sportu“), 

 vytištěnou a fyzicky podepsanou Žádost na adresu ministerstva (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha; 

na obálku napište „Rejstřík sportu“).  

Po doručení žádosti příslušnému útvaru MŠMT budou informace ověřeny a zapsány do Rejstříku a žadateli 

bude zaslán pokyn s dalším postupem.  

 

Informace k zápisu údajů o sportovní organizaci do Rejstříku 

 Uživatel zašle PDF formulář Žádosti. 

 MŠMT zkontroluje úplnost údajů. 

 Po obdržení elektronických formulářů na MŠMT bude následně kontrolována úplnost a správnost 

údajů o sportovní organizaci podle ARES. 

 Následně budou zapsané sportovní organizaci, která projde kontrolou údajů zaslány přihlašovací 

údaje (uživatelské jméno a heslo) k přihlášení do uživatelského účtu v Rejstříku. Tyto údaje budou 

zaslány na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl v Žádosti (viz obr. níže). 
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 Po přihlášení do Rejstříku může sportovní organizace prohlížet a exportovat zapsané údaje. 

 Uživatel (i veřejnost) může vybrané informace prohlížet také ve veřejné části Rejstříku. 
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NEVEŘEJNÁ ČÁST 

Odkaz „Přihlášení“  

Do políčka uživatelské jméno a heslo se zadávají přihlašovací údaje k uživatelskému účtu, které byly 

sportovní organizaci zaslány na základě doručené Žádosti (viz obr. níže). 
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V případě zapomenutého hesla lze využít odkaz „Zapomenuté heslo“ (viz obr. níže). Při vyplnění 

uživatelského jména (IČ) a kliknutí na tlačítko „Odeslat e-mail“ se na registrovaný e-mail odešle odkaz, 

přes který bude možné změnit heslo. 

 

Po zadání přihlašovacích údajů do uživatelského účtu se zobrazí uvítací obrazovka (viz obr. níže). 
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Záložka „Můj účet“ 

V záložce „Můj účet“ lze částečně editovat údaje o sportovní organizaci. Podbarvené údaje jsou 

vygenerované z ARES při zápisu organizace do Rejstříku a nelze je měnit. V dolní části formuláře je možné 

změnit heslo (viz obr. níže). 

 

Záložka „Sportovní organizace“ 

V této části webové aplikace jsou zobrazeny zapsané sportovní organizace a v další fázi spuštění Rejstříku 

se zde bude zobrazovat také počet sportovců a trenérů, kteří se v nich sdružují. Zde je možné filtrovat 

a vyhledávat údaje o konkrétní sportovní organizaci obdobně jako ve veřejné části Rejstříku. 

Záložka „Zápis dat“ 

V této části webové aplikace Rejstříku probíhají jednotlivé importy hromadných údajů ve formátu CSV 

(viz obr. níže).  
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Struktura CSV souboru 

Hromadné údaje o sdružených sportovních organizacích (tj. klubech, tělovýchovných jednotách atd.) jsou 

zapisovány ve formátu CSV prostřednictvím aplikace Rejstříku, do které má sportovní organizace přiděleny 

přístupové údaje na základě zaslání Žádosti.  

V Rejstříku jsou hodnoty v souboru CSV oddělovány středníkem, protože čárka může být vlastní součástí 

některých předávaných údajů.  

Prvním souborem CSV jsou zapisovány hromadné údaje o sdružených sportovních organizacích, které 

jsou v dané sportovní organizaci sdruženy. Soubor obsahuje tyto položky:  

název položky komentář 

NAZEV název sportovní organizace 

ICO                    identifikační číslo organizace 

NAZEV_OBCE             název obce 

NAZEV_CASTI_OBCE       název části obce 

NAZEV_ULICE            název ulice 

CISLO_POPISNE          číslo popisné 

CISLO_ORIENTACNI       číslo orientační 

ZNAK_CISLA_ORIENTACNIHO znak čísla orientačního 

PSC                    PSČ 

HLAVNI_CINNOST                 předmět hlavní činnosti 

CINNOST_VE_SPORTU  předmět činnost v oblasti sportu 

UKONCENI_CINNOSTI           datum ukončení činnosti v oblasti sportu 

CLENSTVI_V_JINE_ORGANIZACI             informace o členství sportovní organizace v jiné 

sportovní organizaci 
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Prostřednictvím odkazu „Přidat zápis dat“ se uživatel dostane do „Detailu zápisu dat“, kde nahrává CSV 

soubory do databáze Rejstříku. Po úspěšném nahrání souboru CSV se informace propíšou do veřejné části 

Rejstříku a zároveň se v záložce „Zápis dat“ objeví v tabulce řádek s informacemi o nahraném souboru, ke 

kterému se můžete kdykoliv v budoucnu vrátit. Na stránce „Detail zápisu dat“ probíhá nahrání CSV souboru 

ve třech krocích. Prvním krokem je nahrání souboru CSV z Vašeho počítače pomocí tlačítka „Nahrát CSV“ 

(viz obr. výše). 

Po nahrání souboru CSV do databáze se v případě, že jsou všechny data bez chyb, u kroku č. 1 objeví status 

„Dokončeno s úspěchem“. V případě, že data obsahují chyby, můžete si stáhnout pomocí tlačítka „Stáhnout 

CSV s chybami“ chybové řádky do počítače, opravit je a nahrát je znovu v dalším souboru CSV 

(viz obr. níže).  

 

Data můžete také opravit přímo v databázi pomocí tlačítka „Editovat“ na začátku řádku u každého záznamu 

či odstranit pomocí tlačítka „Smazat“. Můžete také smazat všechny chybové řádky najednou pomocí tlačítka 

„Smazat všechny chyby“ a „Smazat všechna upozornění“ (upozornění na rozdíl od chyb však nebrání 

pokračování v úspěšném dokončení importu dat do databáze). Je možné také smazat úplně všechny záznamy 

pomocí tlačítka „Smazat vše“ nebo kdykoliv celý proces nahrání CSV stornovat modrým tlačítkem „Storno 

zápisu dat“. 

Ve chvíli, kdy jsou všechny nahrávané záznamy bez chyby, můžete přejít v kroku č. 2 k porovnání Vašich 

údajů o sídle organizace s databází ARES pomocí tlačítka „Porovnat data z ARES“, která je napojená na 

veřejné rejstříky (viz obr. níže). Chyby ve Vašich záznamech oproti databázi ARES si můžete opravit stejným 

postupem, jako v případě kroku č. 1.  
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Po úspěšném porovnání záznamů s databází ARES můžete přejít ke kroku č. 3 a stiskem tlačítka „Zpracovat 

celý zápis dat“ nahrání souboru CSV do databáze Rejstříku úspěšně dokončit (viz obr. níže).  

Po dokončení procesu zápisu se v horní části stránky zobrazí 2 tlačítka ke stažení seznamu organizací, které 

byly do Rejstříku zapsány a dále seznamu organizací, které vhledem k chybám zapsány nebyly. Oba seznamy 

jsou ve formátu CSV. To umožní udržet si maximální kontrolu a přehled o průběhu procesu zápisu. Tyto 

informace zůstanou uživateli trvale přístupné. 
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UŽIVATELSKÁ PODPORA 

Odkaz „Často kladené dotazy“ 

Po otevření webové aplikace Rejstříku se v pravém horním rohu nachází odkaz „Často kladené dotazy“. 

Tento odkaz lze využít v případě výskytu problémů při práci s webovou aplikací. Na této stránce jsou 

uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, které se v dané problematice vyskytují. Tato stránka bude průběžně 

aktualizována a doplňována dle dotazů, které vyvstanou od uživatelů Rejstříku.   

 

Odkaz „Helpdesk“ 

Stejným způsobem jako u odkazu „Často kladené dotazy“ lze využít odkaz „Helpdesk“. Po otevření tohoto 

odkazu se zobrazí elektronický formulář, který slouží pro komunikaci v případě problémových situací. 

Po vyplnění elektronického formuláře (viz obr. níže) se odešle formulář do aplikace Rejstříku. Dotaz bude 

doručen ke zpracování a vyřešen v co nejkratším možném termínu. Řešení problému bude uživateli odesláno 

na e-mailový účet, který byl zadán v elektronickém formuláři.  
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V dolní části webové aplikace Rejstříku se nachází podpůrné odkazy na dokumentaci, důležité odkazy 

a kontakty (viz obr. níže). 

 


