V Praze dne 15. října 2020
č.j.: NSA-0058/2020/A/3

DODATEK č. 1
k Výzvě 2/2020 MŮJ KLUB 2021
Čl. 1
1.

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) zveřejnila v rámci dotačního neinvestičního programu
Rozvoj a podpora sportu 2021 – 2025, č. j.: NSA-0058/2020/A/1, dne 18. září 2020 Výzvu 2/2020 MŮJ
KLUB 2021, č.j.: NSA-0058/2020/A/2 (dále jen „Výzva“).

2.

Tímto dodatkem NSA doplňuje výklad a upřesňuje některá pravidla stanovená ve Výzvě a narovnává
administrativní pochybení při stanovení základní částky dotace určené pro sportovce kategorie 4 dle
Výzvy.

Čl. 2
1.

NSA tímto dodatkem mění ustanovení Výzvy tak, že:
a)

za text uvedený v bodě 1.5. se doplňuje vysvětlující ustanovení, které zní:

Pro určení regionální nebo celostátní působnosti je rozhodující povaha vykonávané sportovní činnosti a
účel dané sportovní organizace vyplývající ze zakladatelského dokumentu. Za subjekt působící regionálně
je považována sportovní organizace, která působí místně na jednom či více místech v ČR (ve více
regionech), přičemž její působení je založené na jednoúrovňové řídící struktuře, v rámci které zabezpečuje
přímou sportovní činnost dětí a mládeže (tedy i v případě zabezpečování sportovní činnosti na více
místech v ČR působí fakticky s regionálním dopadem). Za subjekt působící celostátně je považována
sportovní organizace, jejímž účelem je zabezpečovat sportovní činnost v rámci celé ČR a za tímto účelem
má založenou víceúrovňovou řídící strukturu (tj. „ústředí“ sportovní organizace nezabezpečuje přímou
sportovní činnost dětí a mládeže).
b)

text uvedený v bodě 1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„1.7. Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěže řízené národním
sportovním svazem nebo krajským či okresním sportovním svazem, popř. uvedené v oficiální
termínové listině příslušného sportovního svazu (kdy svaz eviduje výsledky takovýchto soutěží, příp.
start je podmíněn registrací v příslušném svazu apod.). Jednou oficiální soutěží je jeden soutěžní
den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů v individuálních disciplínách).“

c)

text uvedený v bodě 1.9. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„1.9. Nákladem se rozumí náklady v případě účetních jednotek, které vedou účetnictví nebo výdaje
v případě účetních jednotek, které vedou jednoduché účetnictví dle zákona 563/1991 Sb. o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „náklad“). Dotaci lze použít pouze na úhradu
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nákladů splňujících podmínky časové a věcné způsobilosti stanovené Výzvou (podmínky časové a
věcné způsobilosti nákladů jsou vymezeny v čl. 8 a čl. 9 Výzvy), přičemž k úhradě nákladu musí dojít
nejpozději do 31. 1. 2022. Je-li v textu Programu, Výzvy, jejich přílohách či elektronické žádosti
použito označení „náklad“ či „výdaj“, rozumí se tím náklad dle tohoto bodu.“
d)

text uvedený v bodě 4.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„4.2. Datum a čas zahájení příjmu žádostí:

e)

22. 10. 2020 od 12:00 hod.“

text uvedený v bodě 4.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„4.3. Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 16. 11. 2020 do 11:59 hod.“

f)

text uvedený v bodě 6.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který včetně poznámky pod čarou
zní:
„6.3. Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů činnosti1“.

g)

text uvedený v bodě 7.2. písm. b) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„b) ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti
žadatele činnost dle písm. a), nebo žadatel splňuje podmínku dle bodu 7.3,“

h)

text uvedený v bodě 7.2. písm. d) se ruší a nahrazuje se novým textem, který včetně poznámky pod
čarou zní:
„d) žadatel má stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na
osobu a rok, za kalendářní rok 20202.“

i)

text uvedený v bodě 7.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který včetně poznámky pod čarou
zní:
„7.3. Podmínka dle bodu 7.2 písm. b) je splněna i v případě, kdy shodná činnost v oblasti sportu,
která je nyní uskutečňována žadatelem, byla vykonávána organizovaným způsobem jinou sportovní
organizací a žadatel na tuto činnost v oblasti sportu přímo navazuje, přičemž doba výkonu této
činnosti v oblasti sportu dosahuje v součtu alespoň dva (2) roky. Doložení shodnosti činnosti a doby
vykonávání této činnosti spočívá výlučně na žadateli3.“

1

Podpora bude poskytnuta na základě výpočtu dle čl. 10 Výzvy, nejvýše však do výše 100 % celkových způsobilých nákladů, které
žadatel předkládá při vyúčtování dle čl. 23 Výzvy
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Poskytovatel doporučuje stanovit obdobnou výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci i v roce 2021, neboť předpokládá, že
pro poskytování dotací z výzvy Můj klub se bude jednat o pravidelnou podmínku.
3

Žadatelům, kteří mají v úmyslu dokládat splnění podmínky dvouleté činnosti v oblasti sportu dle bodu 7.3. poskytovatel doporučuje,
aby předem kontaktovali pracovníky poskytovatele prostřednictvím informačního emailu.
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j)

text uvedený v bodě 9.1. písm. d) se ruší a nahrazuje se novým textem, který včetně poznámky pod
čarou zní:
„d) náklady na další služby a na spotřební materiál, včetně nákladů spojených s opatřeními proti
šíření nemoci COVID-19, pokud souvisejí s plněním účelu Výzvy;“

k)

text uvedený v bodě 10.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který včetně vysvětlujícího
ustanovení zní:
„10.2. Pro výpočet dotace dle bodu 10.7. není stanoveno žádné omezení minimálním počtem
sportovců v rámci kategorií dle bodu 10.1. Pro výpočet dotace je rozhodný počet sportovců ke dni
podání žádosti. V žádosti lze uplatnit pouze ty sportovce, kteří vykonávají sportovní činnost u té
sportovní organizace, která je eviduje. Vykonávaná sportovní činnost sportovců uvedených v
žádosti nesmí být nahodilá či jednorázová a musí být pro kontrolu ze strany poskytovatele jasně
doložitelná, a to přihláškami či platnou evidencí přihlášek do SK/TJ a dále buď záznamovým archem
s evidencí pravidelných sportovních aktivit, nebo tréninkovým plánem/rozpisem tréninků na danou
sezónu, nebo výsledkovými listinami ze soutěží, nebo jinými dokumenty dokladujícími dané
skutečnost (příp. kombinací daných dokumentů). Obdobným způsobem musí být doložitelná
i žadatelem uplatňovaná účast sportovců v oficiálních soutěžích.“
Podmínka bodu 10.2. se má za splněnou i v případě hostujícího sportovce, pokud je takový sportovec
evidován žadatelem a ke dni podání žádosti vykonává sportovní činnost u žadatele a nejedná se o
hostování nahodilé či jednorázové. Počet uplatněných tréninkových jednotek a odehraných soutěží
se v takovém případě musí vázat výhradně k žadateli, přičemž doložení předmětných skutečností
spočívá výlučně na žadateli.

l)

text uvedený v bodě 10.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„10.3. V bodě 10.1. stanovená četnost tréninkových jednotek (x-krát týdně) vychází pro potřeby
Výzvy z plánu tréninkové činnosti na školní rok 2020/2021 a bude považována za dodrženou i
v případě, že se tréninková jednotka nebude konat z důvodu státního svátku, školních prázdnin, dnů
ředitelského volna, nebo z důvodu mimořádných či ochranných opatření vydaných vládou či
ministerstvem a dalších případů vyšší moci.“

m) text uvedený v bodě 10.7. řádku „D“ se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„D = Počet sportovců žadatele kategorie 4 * 2000 Kč.“
n)

v čl. 10 se doplňuje text nového bodu 10.9., který včetně poznámky pod čarou zní:
„10.9. Žadatel může v žádosti požádat o nižší částku, než jaká bude vypočtena postupem dle
bodu 10.7.4“
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Žadatel by měl v žádosti zohlednit výši nákladů, které očekává v souvislosti s činností splňující účel Výzvy a požádat o podporu
v takové výši, kterou bude následně schopen řádně vyúčtovat a vypořádat v souladu s čl. 23.
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o)

v čl. 10 se doplňuje text nového bodu 10.10., který včetně vysvětlujícího ustanovení zní:
„10.10. Je-li sportovec v jednom SK/TJ evidován ve více sportovních odvětvích, bude takový
sportovec do výpočtu výše dotace dle bodu 10.1. a 10.7. zahrnut pouze jednou, přičemž platí že:
a) četnost tréninkových jednotek takového sportovce bude pro účely výpočtu výše dotace
sečítána za všechna sportovních odvětví, ve kterých je sportovec v SK/TJ evidován
a vykonává činnost dle bodu 10.2. a
b) účast ve stanoveném počtu soutěží takového sportovce nebude pro účely výpočtu výše
dotace sečítána a podmínka účasti v soutěžích tak bude splněna pouze v případě, kdy
sportovec dosáhne stanoveného minimálního počtu oficiálních soutěží alespoň v jednom
ze sportovních odvětví, ve kterém je v SK/TJ evidován.“

Takový sportovec bude ve formuláři elektronické žádosti předvyplněn tolikrát, v kolika sportovních
odvětvích vykonává v daném SK/TJ sportovní činnost. Žadatel u takového sportovce uvede četnost
tréninkových jednotek zvlášť pro každé sportovní odvětví, přičemž pro účely výpočtu výše dotace se
žadatelem uvedená četnost tréninkových jednotek sčítá. Žadatel současně u takového sportovce uvede
zvlášť pro každé sportovní odvětví jeho účast ve stanoveném počtu oficiálních soutěží, přičemž pro účely
výpočtu výše dotace se tyto údaje nesčítají a účast v soutěžích bude zohledněna pouze v případě, kdy
sportovec dosáhne stanoveného minimálního počtu oficiálních soutěží (tj. 6) alespoň v jednom ze
sportovních odvětví, ve kterém je v daném SK/TJ evidován.
Žadatel vyplní údaje do formuláře elektronické žádosti podle skutečnosti, a systém následně sám
spočítá výši dotace na jednoho sportovce bez ohledu na to, v kolika sportovních odvětvích je sportovec
v jednom SK/TJ evidován.
p)

text uvedený v bodě 11.3. druhá odrážka se ruší a nahrazuje se novým textem, který včetně
poznámky pod čarou zní:
„•
nemá nedoplatky vůči vybraným institucím5, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno
posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude
doloženo; skutečnost, že tomu tak je, prokazuje dle svého vědomí čestným prohlášením, přičemž
pro případ, že následně vyjde najevo, že žadatel měl splatný jakýkoli výše uvedený nedoplatek, je
opatřením k nápravě uhrazení takového nedoplatku bez zbytečného odkladu,

q)

text uvedený v bodě 16.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„16.4. Lhůta pro odstranění vad žádosti činí pět (5) kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli
doručena výzva k odstranění vad žádosti. Poskytovatel může lhůtu pro odstranění vad žádosti
prodloužit nebo její zmeškání prominout.“
Čl. 3

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Mgr. Ivo
Lukš

Digitálně podepsal Mgr. Ivo Lukš
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-07460121,
o=Národní sportovní agentura, ou=21,
cn=Mgr. Ivo Lukš, sn=Lukš,
givenName=Ivo, serialNumber=P39041,
title=Místopředseda
Datum: 2020.10.15 11:16:38 +02'00'

Mgr. Ivo Lukš
místopředseda Národní sportovní agentury
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Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Celní správa ČR.
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