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Číslo jednací:  Vyřizuje:  Datum: 

6.12. 2022 

 

 

Pokyny k vyplňování 
 
 

elektronické evidence registrace sportovních oddílů 

RSO   Odboru sportu ČOS na rok 2023 

Vážené sestry a bratři, 

 
Registrace sportovních oddílů Odboru sportu ČOS (RSO) je významnou součástí 

podkladů Odboru sportu ČOS (OS) pro získání přehledu o činnosti SO, statistické a 

finanční zpracování a pro vyhodnocení grantů OS.  Prosíme Vás o zodpovědný přístup 

k vyplňování formuláře. 

 

V roce 2023 budou oddíly T. J. Sokol vyplňovat RSO formou e-formuláře, který naleznete 

na adrese https://sokol.ols.cz 
 

Dne 4. 1. 2023 bude otevřen pro zadávání registrací program RSO. 

 

Pokyny k vyplňování RSO jsou přímo v programu a v manuálu z roku 2021.  

Hesla zůstávají v platnosti z roku 2022. 

Na vyžádání ŽOS zašle OS ČOS Hesla pro vstup do RSO přes župy mailem. 

 
 

Definice sportovního oddílu T. J. Sokol registrovaného na Odboru sportu ČOS: 

 Každý sportovní oddíl, který je schválen výborem T. J., se registruje na OS 
ČOS. Uvádí se všichni členové oddílů, včetně nezávodících, trenérů, 
rozhodčích. Minimální počet členů oddílu pro RSO OS ČOS jsou tři!!! 

 Oddíl, který je registrován u sportovního svazu, je povinen se registrovat na 
OS ČOS (viz zápis P ČOS usnesení č. 311/10). 

 Oddíl, který není T. J. schválen jako samostatný sportovní oddíl, registraci 
nevyplňuje. 

 Při registraci nového oddílu musí nový oddíl požádat o heslo svoji jednotu, 

která mu heslo vygeneruje. 
 
 
 
 
 

 
Česká obec sokolská 

Újezd 450/40, Tyršův dům, 118 01 Praha 1–Malá Strana 
 

Zapsána u Městského 
soudu v Praze, pod sp. zn. 
L653 

 

tel.: +420257 007 111 
č.ú.: 277699580257/0100 

 

IČO: 00409537 
DIČ: CZ00409537 

 

info@sokol.eu 
www.sokol.eu 

 

strana 1/2 

https://sokol.ols.cz/
mailto:info@sokol.eu
http://www.sokol.eu/


 

 V yplňo vá ní RSO na rok 20 2 3 
(při vyplňování se řiďte přiloženými Pokyny): 

 

 Počty členů 

Uvádějte jen členy, kteří mají zaplacené členské příspěvky za rok 2022. 
Upozornění: Věková hranice seniorů je 65 let (dolní) a je upravena i věková 
hranice u mužů a žen. ! 

 Výkaz sportovní činnosti oddílů 

Dle  výsledků  v roce  2022 vyplňte  důkladně  všechny  řádky  a  sloupce, 
týkající se účasti jednotlivců i družstev v soutěžích. 

 

 
 Potv rzení T . J., župy, t ermín y odev zdání R SO  

 

 Oddíl vyplní a odešle  registraci na OS. Má možnost si registraci 
vytisknout v pdf. 

 Vyplnění registrace oddíl neprodleně oznámí mailem vedoucímu sportů 
jednoty. 

 Pokud T. J. zpracovává registrace za své oddíly, 
odeslání registrací oznámí mailem župnímu předsedovi OS, jednota má 
možnost vytisknout si vyplněné registrace sportovních oddílů v jednotě. 
 

 Systém registrací pro rok 2023 bude uzavřen 28. 2. 2023 ve 24.00h. 
 

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme v nadcházejícím roce 2023 pevné zdraví a hodně 
úspěchů ve sportovní činnosti. 

 
 

NAZDAR 
 
 

 
Bc. Jan Haupt, DiS. v. r. 

předseda Odboru sportu ČOS 

 

 
Ing. Josef Sosnovec, v. r. 

2. místopředseda Odboru sportu ČOS 
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