V Praze dne 22. října 2020
č.j.: NSA-0058/2020/A/4

DODATEK č. 2
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 upřesňuje některá pravidla stanovená ve Výzvě.

Čl. 2
1.

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

v čl. 1 se doplňuje text nového bodu 1.11., který zní:
„1.11. Národním sportovním svazem se pro potřeby Výzvy rozumí sportovní organizace splňující
následující podmínky:
•

sdružuje další sportovní organizace, zejména sportovní kluby a tělovýchovné či tělocvičné
jednoty a

•

má celostátní působnost a

•

řídí a zastupuje dané sportovní odvětví v České republice a

•

v daném sportovním odvětví primárně organizuje systémové národní sportovní soutěže a

•

je uznaným zástupcem České republiky v daném sportovním odvětví/sportovní disciplíně v
příslušné mezinárodní sportovní organizaci reprezentující dané sportovní
odvětví/sportovní disciplínu na světové či evropské úrovni (dále jen “uznaný zástupce“),
nebo je v příslušné mezinárodní organizaci zastoupen prostřednictvím uznaného zástupce,
o čemž má s tímto uznaným zástupcem sjednanou dohodu a

•

v mezinárodní sportovní organizaci, jejímž je uznaný zástupce členem, je zastoupeno
minimálně dvacet (20) řádných členských zemí, přičemž za členy mezinárodní sportovní
organizace se nepovažují konfederační státy, pozorovatelské státy apod. a
u mezinárodních sportovních organizací sdružujících více sportovních odvětví je rozhodný
počet členů (zástupců) daného sportovního odvětví v příslušných aktivitách či sekcích a

•

je oprávněn vysílat sportovní reprezentanty na mistrovství světa a/nebo na mistrovství
Evropy v daném sportovním odvětví/sportovní disciplíně.

Krajským či okresním sportovním svazem se pro potřeby výzvy rozumí sportovní organizace
pověřená národním sportovním svazem organizací sportovních soutěží na dané úrovni.“
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Čl. 3
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Mgr. Ivo
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