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V Praze dne 10. 10. 2022 

č.j.: NSA-0058/2020/A/137 

 

Dodatek č. 1 

k Výzvě 21/2022 Můj klub 2023 

  

Čl. 1  

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) zveřejnila v rámci dotačního neinvestičního programu Rozvoj 
a podpora sportu, č.j. NSA-0058/2020/A/1, dne 30. září 2022 Výzvu 21/2022 Můj klub 2023, č.j.: NSA-
0058/2020/A/136 (dále jen „Výzva“). 
 

Čl. 2  

V bodu 2.10. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„2.10. Účastí v oficiální soutěži se pro potřeby této výzvy rozumí účast sportovce dle bodu 2.2. evidovaného 

u oprávněného žadatele dle čl. 6. v průběhu jednoho kalendářního dne bez ohledu na to, zda se účastnil 

jednoho nebo více utkání daného sportu/sportovního odvětví nebo soutěžil v rámci jedné nebo více 

sportovních disciplín daného sportu/sportovního odvětví. 

Účastí v soutěži pro účely této výzvy znamená, že sportovec je součástí nominace sportovní organizace 

žadatele k utkání (sportovec je uveden na soupisce pro konkrétní utkání) ve smyslu 2.9. bez ohledu na to, zda 
v utkání nastoupil. V případě individuálního sportu, sportovních odvětví je účast v soutěži pouze skutečnost, 

že sportovec reálně soutěžil, bez ohledu na výsledek jeho účasti (přípustné je i DNS v pro následující „kolo“ – 
druhé soutěžní kolo apod., DNF, DSQ apod.)“ 

V bodu 2.12. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„2.12. Členský příspěvek pro potřeby této výzvy je úhrada příspěvku evidovaných sportovců v dané sportovní 

organizaci dle bodu 2.3. a 2.4. za členství nebo evidenci v této sportovní organizaci pro daný kalendářní rok 

nebo soutěžní období/rok vyplývající ze stanov nebo jiných předpisů žadatele. Minimální výše tohoto 

příspěvku musí být v souladu s bodem 6.1. g). Úhradou členského příspěvku dle předchozí věty není úhrada 

příspěvku, poplatku za účast na tréninku, na sportovním kroužku či kurzu nebo za účast sportovce na i 

opakujících se „otevřených“ sportovních kempech či obdobných akcích pořádaných a organizovaných 

žadatelem či úhrady poplatků a příspěvků obdobného typu. Členským příspěvkem není úhrada poplatků či 

plateb za pravidelnou sportovní činnost dle bodu 2.13.“ 
 

V bodu 2.13. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„2.13. Pravidelná sportovní činnost pro potřeby této Výzvy je činnost sportovní organizace uvedených 

v bodech 2.3. a 2.4., kterou organizuje výhradně pro vlastní členy nebo evidované sportovce, případně 
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přidružené členy apod., kteří mají uhrazený členský příspěvek dle bodu 2.12. Tato činnost spočívá v souvislém 

a nepřetržitém organizování pravidelně se opakujících minimálně 2 tréninkových jednotek dle bodu 2.8., na 

základě tréninkových plánů, v rámci daného kalendářního týdne v průběhu kalendářního roku nebo 

soutěžního období/roku. Tato pravidelná sportovní činnost musí být po dobu minimálně 40 týdnů v roce. 

Stanovená četnost tréninkových jednotek se pro potřeby Výzvy nevztahuje na dny státních svátků, školních 

prázdnin a případných výluk z důvodu zásahů „vyšší moci“.“ 
 

V bodu 6.1. f) Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„f) ke dni podání žádosti eviduje (v minimálním rozsahu v souladu s §3e, čl. 2. zákona č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu) v Rejstříku sportu minimálně 10 sportovců splňující kritéria výzvy, kteří jsou současně 

evidováni a ověření v Registru obyvatel; evidence a ověření v Registru obyvatel se nevyžaduje u cizince 

mladšího 15 let, který splňuje podmínky podle bodu 12.4. Kategorie 2; do žádosti nelze zahrnout sportovce 

se zdravotním postižením,“ 
 

V bodu 10.2. b) Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„b) čestné prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu (příloha č. 25.3.),“ 

V bodu 10.2. c) Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„c) potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou podle bodu 6.1., písm. i). Žadatel prokáže splnění podmínek 

předložením: 
1. potvrzení příslušného finančního úřadu, 
2. potvrzení Celní správy České republiky, 
3. potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění od všech 

zdravotních pojišťoven poskytujících zdravotní pojištění (celkem 7 potvrzení) a 
4. potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 
Potvrzení nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání žádosti. 

Všechna nebo některá potvrzení mohou být nahrazena čestným prohlášením. Formulář čestného prohlášení 

o bezdlužnosti je uveden pod bodem 25.4. Přiložením čestného prohlášení bere žadatel na vědomí, že 

uvedení nepravdivého údaje vyvolává právní následky.“ 

V bodu 10.2. e) Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„e) jmenný seznam sportovců dle bodu 11.5. a bodu 12.4., přičemž tento seznam bude do žádosti automaticky 

vygenerován z Rejstříku sportu a žadatel ke každému sportovci v Rejstříku sportu uvede četnost tréninkových 

jednotek a jeho účast či neúčast ve stanoveném počtu oficiálních soutěží ještě před odesláním žádosti. 

Podmínkou zařazení sportovce do seznamu je splnění kritérií definovaných v bodě 6.1., písm. f)“ 
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V bodu 11.1. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„11.1. Žádost za žadatele podává statutární orgán v souladu se zakladatelskou listinou. Tvoří-li statutární 

orgán více osob (kolektivní statutární orgán), podává žádost za právnickou osobu předseda statutárního 

orgánu, popřípadě jeho člen, který tímto byl statutárním orgánem pověřen. Podává-li žádost pověřený člen, 

musí být k žádosti přiloženo písemné pověření.“ 

V bodu 11.5. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„11.5. Do žádosti se z Rejstříku sportu přenese seznam sportovců splňujících podmínky čl. 6.1., písm. f). Ke 
každému sportovci se z Rejstříku sportu přenese četnost tréninkových jednotek dle čl. 2.8 a jeho účast či 

neúčast ve stanoveném počtu oficiálních soutěží dle čl. 2.9. Žadatel má před odesláním žádosti možnost údaje 

o četnosti tréninkových jednotek a účastech v soutěžích editovat. Konečný a závazný výběr sportovců do 

žádosti provede před odesláním žádosti. 

Žadatel odešle vyplněný elektronický formulář žádosti v elektronické formě z JDP. Tímto odesláním není 

žádost o poskytnutí dotace ještě podána. Vyplněný elektronický formulář je nutné z JDP vygenerovat ve 

formátu PDF a zaslat, včetně všech příloh, ve lhůtě podle bodu 5.3. datovou zprávou do datové schránky 

poskytovatele: ID vnadiz2. Datová zpráva musí být podána z datové schránky žadatele, nebo datové schránky 

zmocněnce. “ 

V bodu 12.4. Výzvy se nahrazuje poznámka pod čarou následujícím způsobem: 

„1Předpokládanou účastí znamená, že žadatel má zpracovaný předpokládaný tréninkový plán, kde 

předpokládá účast sportovců minimálně 2x týdně. Je samozřejmostí, že v průběhu období, na které je dotace 

poskytována může dojít ke změnám předpokládaného plánu, které žadatel nebyl schopen při podávání 

dotace předpokládat (nemoc, zranění, ukončení činnosti sportovce apod.).“ 

V bodu 14.4. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„14.2. Trpí-li žádost vadami, které nelze odstranit, poskytoval v souladu s §14j, odst. 4), písm. c) řízení zastaví. 

Za neodstranitelné se vždy pokládají následující vady: 

a) žádost nebyla podána způsobem stanoveným v bodě 11.1. až 11.5.,“ 

V bodu 14.4. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„14.4. Zmeškání lhůty podle bodu 14.3. nelze prominout. Lhůta se pokládá za zachovanou, pokud před jejím 

skončením poskytovatel obdrží odůvodněnou žádost o její prodloužení a pokud následně této žádosti vyhoví. 

Již prodlouženou lhůtu nelze dále prodloužit.“ 

V bodu 14.7. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„14.7. Trpí-li žádost vadami odstranitelnými i neodstranitelnými, postupuje se podle bodu 14.3.“ 

V bodu 21.1. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 



  

4   
   

„21.1. Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou 
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, a to 

na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém poskytovateli nejpozději do 15. února 2024.“ 

 

 

V bodu 21.2. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„21.2. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným 

způsobem nejpozději do 15. února 2024.“ 

Čl. 3  

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách NSA. 
 
 
 
 
 

  
 

Ing. Markéta Kabourková 
místopředsedkyně Národní sportovní agentury  
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