Podklady pro Rejstřík sportu Národní sportovní agentury (NSA)
1) Kde export najdu
Po přihlášení do IS ORIS – Administrace klubu – Přehledy – Podklady pro Rejstřík NSA

Po kliknutí získáte CSV soubor, který lze po převedení do Excelu nahrát na Rejstříku sportu NSA. Je
dobré výsledný soubor překontrolovat, správnost nahraných údajů se bude dle NSA kontrolovat
s Rejstříkem obyvatelstva.
(!) Některé údaje mohou být při exportu špatně rozděleny, jde zejména o č.p. nebo více křestních jmen,
dle testování o přibližně 5% údajů (!)

2) Převod do Excelu
A) Přímé otevření v excelu a jeho uložení ve formátu xls nebo xlsx
(!) může dojít ke smazání 0 u rodného čísla osob narozených v rozmezí 2000 – 2009. Lze upravit
označením sloupce Rodné číslo, kliknutím pravého tlačítka a v místní nabídce vybrat Formát buněk
– záložka Číslo – Vlastní a do řádku Typ vepsat 10x nulu. (!)

B) Převodem do excelu
Krok 1: Otevřeme si program Excel, na horní liště klikneme na „Data“, poté na „Z textu“ a vybereme
stažený export.

Krok 2: V zobrazeném okně vybereme „Oddělovač“ a zaklikneme „Data obsahují záhlaví“ a jdeme na
„Další“ stránku.

Krok 3: V dalším okně zaklikneme „Středník“ a jdeme na „Další“ stránku.

Krok 4: V posledním okně je nutné kliknutím zvolit sloupec „Rodné číslo“, tím sloupek zčerná, a poté
zaklikneme „Text“ v levém horním rohu. Následně klikneme na „Dokončit“.

Krok 5: Výsledný soubor uložíme jako excelový soubor (přípona xls nebo xlsx).

3) Kam nahrát
Získaný soubor nahrává klub samostatně přímo do Rejstříku sportu NSA. ČSOS jako sportovní svaz od
1. 1. 2020 již nemá oprávnění k nahrávání dat členské základny.
Pro nahrání souboru je nutné se do něj přihlásit.

4) Jak nahrát
Po přihlášení do Rejstříku sportu – Evidenční rejstřík – Import/Export – Import trenérů a sportovců
– nahrazení – nahrání vybraného souboru

5) Odstranění chyb
V případě, že jsou v nahraném souboru chyby, lze je exportovat pomocí kliknutí na „rozšířenou volbu“
(tři tečky) a „Export protokolu - CSV s chybami“.

