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3. Seznámení s evidenčními a osobními údaji člena klubu 

Vážení zástupci klubů,
věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které se týkají změn v evidenci členské 
základny administrace klubu a souvisejícím zápisem do Rejstříku sportu (informační systém veřejné 
správy).

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vyžadoval za účelem identifikace fyzické osoby 
evidované u sportovní organizace zapsání jména, data narození a adresy místa pobytu. Nabytím 
účinnosti předpisu č. 178/2019 Sb. ze dne 16.7.2019 je však nyní u každé fyzické osoby 
vyžadováno především RODNÉ ĆÍSLO, bez kterého již nelze sportovce nebo trenéra s českým 
občanstvím zapsat do Rejstříku sportu.

Z tohoto důvodu byla administrace členské základny klubu upravena tak, aby vyhovovala novým 
požadavkům. Současně s tím byla provedena i rozsáhlá úprava databáze s ohledem na zabezpe-
čení všech osobních údajů a možnosti vyjádření souhlasu či nesouhlasu jednotlivých členů klubu 
se zveřejněním evidenčních údajů i s celkovým rozsahem zpracování jejich osobních údajů dle 
předpisů GDPR.

1. Evidence členské základny klubu

EMAIL (GDPR)
Vyplněním emailové adresy 
a kliknutím na tlačítko „Odeslat 
žádost...“ bude na uvedenou  
adresu odeslán odkaz, pomocí 
kterého se člen klubu může  
seznámit se stavem svých 
evidenčních a osobních údajů  
vedených v databázi klubu, může 
stanovit jejich rozsah zpracování, 
případně je sám doplnit či změnit 
(včetně rodného čísla, adresy 
apod.). Další informace ohledně 
žádosti GDPR jsou uvedeny na 
straně 3.
Veškeré změny v evidenci osob-
ních údajů (na obrázku jsou ozna-
čeny žlutě) jsou zapisovány do 
protokolu.
RODNÉ ČÍSLO  
Nová položka formuláře. Rodné 
číslo je na základě novely 
zákona č. 115/2001 Sb. údaj, 
který patří v rámci evidence 
členské základny klubu mezi 
zákonné zpracování údajů, tzn., 
že jeho evidence a zpracová-
ní není v rozporu s předpisy 
GDPR. 

Evidence členské základny klubu
(administrační centrum cubu.info)
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Podrobný manuál MŠMT k zápisu sportovní organizace, sportovců, trenérů a sportovních zařízení 
je ke stažení na https://rejstriksportu.msmt.cz/User/manual.pdf.

Export členské základny klubu do Rejstříku sportu.
Údaje o sportovcích a trenérech se do Rejstříku sportu nahrávají pomocí souboru CSV. V menu 
administrace klubu byl proto přidán nový odkaz EXPORTY / IMPORTY, kde lze jednoduše celou 
členskou základnu klubu exportovat v požadovaném formátu CSV a následně jí pouze nahrát do 
Rejstříku sportu. Exportovaný soubor CSV obsahuje všechna požadovaná data (včetně kódování 
Windows 1250) a není třeba jej dále upravovat.  

Dle manuálu MŠMT je pro každou osobu s českým občanstvím povinně vyžadováno jméno, 
příjmení a rodné číslo. Adresa je pro občany ČR nepovinná, nicméně např. v případě žádosti 
dotace MŮJ KLUB je i nadále vyžadována, proto doporučujeme údaje členů nahrávat včetně 
adresy trvalého bydliště. V případě cizinců (bez rodného čísla) jsou adresa bydliště v ČR i datum 
narození povinné údaje.

Do rejstříku sportu se zapisují pouze sportovci a trenéři. Pokud není uveden žádný druh sportu 
nebo není u daného sportu označení sportovce nebo trenéra, k zápisu člena do Rejstříku sportu 
nedojde. Nově se do Rejstříku sportu zapisuje i údaj od kdy (rok) je sportovec nebo trenér. Pokud je 
tento údaj nevyplněn, doplní se při zápisu aktuální rok. Pokud chcete tento údaj aktualizovat (dříve 
nebyl vyžadován), klikněte na SPORTOVEC nebo TRENÉR a při novém zápisu můžete požadova-
ný rok doplnit.  
V případě, že sportovec nebo trenér vykonává více druhů sportů, lze je v členské základně klubu 
zapsat po kliknutí na tlačítko „plus“. Do exportovaného souboru CSV se další sporty automaticky 
přidávají vložením celého dalšího řádku. 

(pozn.: Druh sportu je dán číselníkem Rejstříku sportu, proto jej nelze doplňovat např. jednotlivými styly karate apod.)

Rejstřík sportu v současné době spravuje MŠMT, dle novely však v letošním roce přechází pod 
správu Národní sportovní agentury. Z tohoto důvodu lze očekávat další změny v evidenci údajů, 
úpravy souborů CSV či jiné požadavky. Na každou změnu, která v budoucnu v souvislosti 
s Rejstříkem sportu nastane, budeme samozřejmě reagovat tak, aby všechny výstupy i nadále 
splňovaly aktuální požadavky Rejstříku sportu a současně aby správa členské základny klubu byla 
co nejjednodušší. 

V současné době se připravují i další typy exportů a importů, včetně vlastního nastavení, filtrů, 
různých typů souborů, či přednastavené exporty pro ČUS apod.

K aktualizaci údajů na Rejstříku sportu dochází několikrát v roce i na úrovni národních svazů či 
krajských organizací, proto doporučujeme udržovat všechny údaje členské základny klubu aktuální 
a platné. 

2. Export do Rejstříku sportu
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3. Seznámení s evidenčními a osobními údaji člena klubu

Na základě odeslání žádosti v členské 
základně klubu (viz str. 1, EMAIL GDPR), 
dojde na emailovou adresu odkaz,  
pomocí kterého se člen klubu může dostat 
na internetovou stránku s výpisem svých  
evidenčních a osobních údajů (viz obrázek 
vlevo). Odkaz má z důvodu zabezpečení 
platnost pouze 7 dní, lze jej však odesílat 
opakovaně.

Člen klubu může na stránce sám doplnit či 
změnit požadované údaje, stanovit rozsah 
zpracování všech svých osobních údajů, 
doplnit rodné číslo, nahrát fotografii apod. 
Veškeré změny, které člen klubu provede, 
se okamžitě projeví i v detailu člena 
administrace klubu a jsou zaznamenány 
i do protokolu.

Veřejně zobrazované údaje
Dle GDPR musí mít každý člen klubu 
možnost vyjádřit svůj souhlas či nesou-
hlas se zveřejněním své osoby ve veřej-
ných seznamech (např. veřejný seznam 
členů klubu, držitel STV, soutěže apod.). 
V některých případech sice může být klu-
bem uplatňován oprávněný zájem spolku 
ve smyslu čl. 6 GDPR, nicméně považu-
jeme za správné, aby se člen klubu mohl 
sám rozhodnout, a pokud nesouhlasí se 
zveřejněním, jeho přání respektovat. 
Nicméně upozorňujeme, že při nesouhla-
su s „veřejným jménem“ mohou být (v zá-
vislosti na nastavených parametrech sva-
zu) některé funkce pro tohoto člena klubu 
nedostupné (např. přihlášení na soutěž, 
zkoušky STV apod.). Nesouhlas s „veřej-
nou fotografií“ nemá žádná funkční ome-
zení a je zcela na rozhodnutí člena klubu.

Dokumenty 
Dokumenty GDPR, které se týkají  
evidenčních a osobních údajů člena  
klubu. Všechny tyto dokumenty jsou nově 
dostupné i v detailu člena v administraci 
klubu, případně je lze oprávněnou osobou 
vyžádat pomocí formuláře na stránce:
https://www.cubu.info/gdpr-zadost

Případné dotazy posílejte na email:
admin@cubu.info
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