REJSTŘÍK SPORTU A MŮJ KLUB 2021
Na základě informace Národní sportovní agentury (NSA) je pro účely dotace MŮJ KLUB 2021 potřebná provázanost
dat v Rejstříku sportu, které zadaly kluby s daty, které zadal národní svaz. Oddíly (kluby) zadávající své údaje do
Rejstříku sportu mají povinnost, vyplývající ze zákona o podpoře sportu, do Rejstříku sportu zapsat všechny střešní
organizace, tzn., že i oddíly (kluby) stolního tenisu spadající pod jiné organizační složky, jako jsou ČUS, Sokol, DTJ,
ASK, SSS, SKP, VSK apod. jsou povinny Českou asociaci stolního tenisu zapsat do Rejstříku sportu jako zastřešující
organizaci.
Kontrolu provázanosti dat je možné udělat v Rejstříku sportu v menu ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE. Pokud je vše
v pořádku, zobrazí se v uvedeném menu jako zastřešující organizace Česká asociace stolního tenisu a v posledním
sloupci STAV SDRUŽOVÁNÍ text „Dokončené sdružení“.
Pokud v uvedeném sloupci je text „Nepotvrzeno sdruženou organizací“ zadejte ČAST přes tlačítko + jako novou
zastřešující organizaci, pokud ani po zadání nebude sdružení dokončeno zašlete na e-mail registracnikomise@pingpong.cz požadavek na dokončení sdružení v Rejstříku sportu. V e-mailu uveďte IČ vaší organizace. V tomto případě
sdružení dokončí ČAST.
V případě, že ve formuláři ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE nemáte ČAST jako zastřešující organizaci uvedenou, je
nutné ji doplnit. Postup doplnění je popsán níže.

Obr.č.1
DOPLNĚNÍ ČAST JAKO ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACI
1. V menu ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE kliknutím na tlačítko
organizace viz obr.č.3

se rozbalí nabídka pro vložení zastřešující

Obr. č.2
2. Klikněte myší do políčka Organizace (zastřešující), tím se Vám rozbalí další pole (obr. č.4), kde zapíšete IČ
zastřešující organizace, v tomto případě IČ ČAST.

Obr. č.3
3. Do políčka s označením abc (obr.č.4) zapište IČ ČAST 00676888, před zapisováním IČ se zobrazují jiné
organizace. Jakmile se Vám při zapisování IČ zobrazí Česká asociace stolního tenisu, kliknutím na tento
zobrazovaný údaj přiřadíte ČAST jako zastřešující organizaci, dále do pole Platnost od doplníte datum, od kdy
jste členem ČAST, pokud nevíte, zadejte např. 01.01.2021. Platnost do nevyplňujte!!!

Obr. č.4
4. Poslední krok je údaje uložit, a to kliknutím na tlačítko Uložit. Pokud provázání proběhlo v pořádku, zobrazí se
Vám, v tomto menu, Česká asociace stolního tenisu jako zastřešující organizace a v posledním sloupci text
„Dokončené sdružení“ viz obr.č.1.
V případě, že v posledním sloupci je text „Nepotvrzeno sdruženou organizací“ napište na e-mail
registracnikomise@ping-pong.cz s požadavkem na dokončení sdružení v Rejstříku sportu.

