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Výzvy 16/2020 – Podpora sportovních svazů 2021

Popis kritérií věcného hodnocení pro určení výše dotace sportovním svazům
Hodnoticí kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena do čtyř základních skupin. První skupina obsahuje
kritéria zaměřená na členskou základnu (počet aktivních sportovců). Druhá skupina obsahuje kritéria
zaměřená na rozvoj mládeže. Třetí skupina obsahuje kritéria zaměřená na organizaci soutěží. U těchto
tří skupin kritérií platí, že poskytují informaci o velikosti sportovních svazů a objemu práce, které
sportovní svazy zajišťují. Ve čtvrté skupině jsou zastoupena kritéria, která nejsou závislá na velikosti
svazu, ale poskytují informace o divácké atraktivitě svazy zastupovaných sportů, jejich atraktivitě pro
aktivní provozování v organizované nebo neorganizované podobě a o jejich finanční náročnosti. Jelikož
jedním ze základních cílů státní politiky v oblasti sportu je zajištění stability a kontinuity financování
sportovních svazů organizujících dané sportovní odvětví v ČR, je do věcného hodnocení dále
promítnuto kritérium kontinuity financování sportovních svazů. V neposlední řadě je do věcného
hodnocení promítnuto kritérium porušení pravidel boje proti dopingu.
Skupina hodnotících kritérií 1 – Členská základna (váha skupiny kritérií 20 %)
▪

Kritérium č. 1 – Mládež (váha č. 1 = 12 %)
Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců ročníky 1998 a mladší za jednotlivé
sportovní svazy. V případě ročníků 2007 a mladších jsou započteny evidovaní sportovci spadající
do vymezené věkové kategorie, za které jsou hrazeny členské příspěvky a účastní se pravidelného
tréninkového procesu a/nebo soutěží organizovaných sportovním svazem. V případě ročníků 1998
až 2006 jsou započteny evidovaní sportovci spadající do vymezené věkové kategorie, za které jsou
hrazeny členské příspěvky a účastní se soutěží organizovaných sportovním svazem. Všem
započítaným aktivním evidovaným sportovcům ročníky 1998 a mladší je přiřazena váha 1.
Následně sportovní svaz získá počet bodů odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za
všechny sportovní svazy. Vždy je celkově v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno
100 bodů. Platí tedy, že pokud vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu
5 % z vypočtených hodnot za všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz
získává 5 bodů.

▪

Kritérium č. 2 – Dospělí (váha č. 2 = 5 %)
Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců ročníky 1981 až 1997 za jednotlivé
sportovní svazy. Jsou započteny evidovaní sportovci spadající do vymezené věkové kategorie, za
které jsou hrazeny členské příspěvky a účastní se soutěží organizovaných sportovním svazem.
Všem započítaným aktivním evidovaným sportovcům ročníky 1981 až 1997 je přiřazena váha 1.
Následně sportovní svaz získá počet bodů odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za
všechny sportovní svazy. Vždy je celkově v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno
100 bodů. Platí tedy, že pokud vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu
5 % z vypočtených hodnot za všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz
získává 5 bodů.

▪

Kritérium č. 3 – Masters (váha č. 3 = 3 %)
Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců ročníky 1980 a starší za jednotlivé
sportovní svazy. Jsou započteny evidovaní sportovci spadající do vymezené věkové kategorie, za
které jsou hrazeny členské příspěvky a účastní se soutěží organizovaných sportovním svazem.
Všem započítaným aktivním evidovaným sportovcům ročníky 1980 a starší je přiřazena váha 1.
Následně sportovní svaz získá počet bodů odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za
všechny sportovní svazy. Vždy je celkově v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno
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100 bodů. Platí tedy, že pokud vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu
5 % z vypočtených hodnot za všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz
získává 5 bodů.
Skupina hodnotících kritérií 2 – Rozvoj mládeže (váha skupiny kritérií 20 %)
▪

Kritérium č. 4 – Centra talentované mládeže (váha č. 4 = 8 %)
Vstupními daty jsou počty center talentované mládeže pro zajištění sportovní přípravy sportovně
talentované mládeže v ČR za jednotlivé sportovní svazy. Mezi centra talentované mládeže pro
zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže patří vrcholová sportovní centra
mládeže (VSCM), sportovní centra mládeže (SCM), sportovní střediska (SpS) a sportovní akademie
(SA), případně další organizační jednotky zaměřené na sportovní přípravu talentů věkové kategorie
6 až 23 let vytvořených dle koncepčních plánů daného sportovního odvětví. Na základě dat o počtu
aktivních evidovaných sportovců zařazených do sportovně talentované mládeže je vypočítán
průměrný počet sportovců na jedno centrum talentované mládeže. Pokud průměrně na jedno
centrum talentované mládeže připadá méně než 25 sportovců (včetně), pak jsou tato centra
započítávána s váhou 0,5. Pokud průměrně na jedno centrum talentované mládeže připadá od 25
do 50 sportovců (včetně), pak jsou tato centra započítávána s váhou 0,75. Pokud průměrně na
jedno centrum talentované mládeže připadá od 50 do 75 sportovců (včetně), pak jsou tato centra
započítávána s váhou 1. Pokud průměrně na jedno centrum talentované mládeže připadá od 75
do 100 (včetně) sportovců, pak jsou tato centra započítávána s váhou 1,25. Pokud průměrně na
jedno centrum talentované mládeže připadá více než 100 sportovců, pak jsou tato centra
započítávána s váhou 1,5. Následně sportovní svaz získá počet bodů odpovídající podílu svazu na
vypočítaných hodnotách za všechny sportovní svazy. Vždy je celkově v rámci jednoho kritéria mezi
sportovní svazy rozdělováno 100 bodů. Platí tedy, že pokud vypočtené hodnoty pro daný sportovní
svaz odpovídají např. podílu 5 % z vypočtených hodnot za všechny sportovní svazy, pak za toto
kritérium daný sportovní svaz získává 5 bodů.

▪

Kritérium č. 5 – Talentovaná mládež (váha č. 5 = 4 %)
Vstupními daty jsou počty aktivních evidovaných sportovců zařazených do sportovně talentované
mládeže za jednotlivé sportovní svazy. Pokud je do talentované mládeže zařazeno více než 20 %
sportovců z celkového počtu aktivních evidovaných sportovců ročníky 1998 a mladší, pak je
započítáno pouze právě těchto 20 % sportovců. Následně sportovní svaz získá počet bodů
odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za všechny sportovní svazy. Vždy je celkově
v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno 100 bodů. Platí tedy, že pokud
vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu 5 % z vypočtených hodnot za
všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz získává 5 bodů.

▪

Kritérium č. 6 – Trenéři (váha č. 6 = 8 %)
Vstupními daty jsou počty aktivních trenérů se základní (zpravidla trenérská třída C), střední
(zpravidla trenérská třída B) nebo nejvyšší trenérskou třídou (zpravidla trenérská třída A) za
jednotlivé sportovní svazy. Za aktivního trenéra spadajícího pod sportovní svaz je považován ten
trenér, který se účastní tréninkové přípravy nebo přípravy tréninkové koncepce sportovců, týmů,
oddílů, klubů. Pokud je rozlišována pouze 1 třída, pak jsou všichni trenéři započítáni jako trenéři se
základní třídou. Pokud jsou rozlišovány pouze 2 třídy, pak jsou ti s nižší třídou započítáni jako
trenéři se základní třídou a ti s vyšší třídou jsou započítáni jako trenéři se střední třídou. Pokud jsou
rozlišovány 3 třídy, pak jsou započítáni jako trenéři se základní, střední a nejvyšší třídou. Pokud
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jsou rozlišovány 4 nebo více tříd, pak ti s nejnižší třídou jsou započítáni jako trenéři se základní
třídou, ti s nejvyšší třídou jsou započítáni jako trenéři s nejvyšší třídou a ostatní trenéři jsou
započítáni jako trenéři se střední třídou. Aktivní trenéři se základní trenérskou třídou jsou
započítáváni s váhou 1. Aktivní trenéři se střední trenérskou třídou jsou započítáváni s váhou 2.
Aktivní trenéři s nejvyšší trenérskou třídou jsou započítáváni s váhou 3. Následně sportovní svaz
získá počet bodů odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za všechny sportovní svazy.
Vždy je celkově v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno 100 bodů. Platí tedy, že
pokud vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu 5 % z vypočtených
hodnot za všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz získává 5 bodů.
Skupina hodnotících kritérií 3 – Organizace soutěží (váha skupiny kritérií 10 %)
▪

Kritérium č. 7 – Soutěže (váha č. 7 = 3 %)
Vstupními daty jsou počty mistrovských a pohárových sportovních soutěží spadajících do systému
soutěží organizovaných sportovními svazy za jednotlivé sportovní svazy. Pro účely hodnocení jsou
tyto soutěže rozděleny do dvou základních skupin. "Ligové" soutěže mají dlouhodobý charakter s
jasně vymezenými účastníky a rozpisem, podle kterého se odehrávají v delším časovém období.
"Jednorázové" sportovní soutěže / akce mají charakter samostatných závodů, turnajů apod. Jsou
využita data za obvyklý rok (sezónu), tedy bez zohlednění vlivu pandemie COVID-19 na sport v roce
2020. V případě většiny týmových sportů mají soutěže charakter "ligových" soutěží a v případě
většiny individuálních sportů mají soutěže charakter "jednorázových" sportovních soutěží / akcí.
Existují ale výjimky a v případě některých svazů jsou organizovány jak "ligové", tak "jednorázové"
soutěže. V tomto případě nesmí být žádná sportovní akce započítána dvakrát, ale vždy buď v rámci
"ligové" soutěže nebo samostatně jako "jednorázová" akce. Např.: Pokud sportovci sbírají body za
umístění na předem daných turnajích / závodech do dlouhodobého žebříčku, pak se pro účely
hodnocení stále jedná o více "jednorázových" akcí, nikoliv o "ligovou" soutěž s jasně danými
účastníky a rozpisem. V případě počtu "ligových" soutěží se započítává celkový počet všech
odehraných ligových soutěží (soutěžních skupin) v rámci všech kategorií (tedy ne pouze počet
kategorií). V případě počtu "jednorázových" sportovních soutěží se započítává celkový počet
samostatných akcí (závodů, turnajů apod.), které se odehrály v daný čas na daném místě (tedy ne
pouze počet jejich typů). Tyto akce jsou započítány pouze jednou bez ohledu na to, zda se v jejich
rámci soutěžilo v jedné nebo více kategoriích, a zda se konaly jeden nebo více dní. „Ligové“ soutěže
jsou započítávány s váhou 8. "Jednorázové" sportovní soutěže / akce jsou započítávány s váhou 1.
Následně sportovní svaz získá počet bodů odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za
všechny sportovní svazy. Vždy je celkově v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno
100 bodů. Platí tedy, že pokud vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu
5 % z vypočtených hodnot za všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz
získává 5 bodů.

▪

Kritérium č. 8 – Kluby (váha č. 8 = 3 %)
Vstupními daty jsou počty aktivních sportovních klubů / tělovýchovných jednot spadajících pod
sportovní svazy za jednotlivé sportovní svazy. Aktivní jsou pouze kluby / tělovýchovné jednoty se
samostatným IČ, jejichž sportovci (členové) se účastní soutěží organizovaných sportovním svazem.
Pokud je průměrný počet členů klubu nižší než 10 (podíl počtu aktivních evidovaných sportovců a
počtu aktivních sportovních klubů / tělovýchovných jednot spadajících pod sportovní svazy), pak
je započítán pouze počet klubů odpovídající průměrnému počtu 10 členů na klub. Následně
sportovní svaz získá počet bodů odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za všechny
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sportovní svazy. Vždy je celkově v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno 100
bodů. Platí tedy, že pokud vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu 5 %
z vypočtených hodnot za všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz
získává 5 bodů.
▪

Kritérium č. 9 – Rozhodčí (váha č. 9 = 4 %)
Vstupními daty jsou počty aktivních rozhodčích se základní (zpravidla třída C), střední (zpravidla
třída B) nebo nejvyšší třídou (zpravidla třída A) za jednotlivé sportovní svazy. Za aktivního
rozhodčího spadajícího pod sportovní svaz je považován ten rozhodčí, který se účastní řízení
sportovních soutěží spadajících pod sportovní svaz. Pokud je rozlišována pouze 1 třída, pak jsou
všichni rozhodčí započítáni jako rozhodčí se základní třídou. Pokud jsou rozlišovány pouze 2 třídy,
pak jsou ti s nižší třídou započítáni jako rozhodčí se základní třídou a ti s vyšší třídou jsou započítáni
jako rozhodčí se střední třídou. Pokud jsou rozlišovány 3 třídy, pak jsou započítáni jako rozhodčí se
základní, střední a nejvyšší třídou. Pokud jsou rozlišovány 4 nebo více tříd, pak ti s nejnižší třídou
jsou započítáni jako rozhodčí se základní třídou, ti s nejvyšší třídou jsou započítáni jako rozhodčí s
nejvyšší třídou a ostatní rozhodčí jsou započítáni jako rozhodčí se střední třídou. Aktivní rozhodčí
se základní třídou jsou započítáváni s váhou 1. Aktivní rozhodčí se střední třídou jsou započítáváni
s váhou 2. Aktivní rozhodčí s nejvyšší třídou jsou započítáváni s váhou 3. Následně sportovní svaz
získá počet bodů odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za všechny sportovní svazy.
Vždy je celkově v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno 100 bodů. Platí tedy, že
pokud vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu 5 % z vypočtených
hodnot za všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz získává 5 bodů.

Skupina hodnotících kritérií 4 – Atraktivita sportů s přesahem do ekonomických dopadů a finanční
náročnost (váha skupiny kritérií 50 %)
▪

Kritérium č. 10 – Divácká atraktivita s přesahem do ekonomických dopadů a sportovní úspěšnost
ČR (váha č. 10 = 30 %)
Vstupními daty jsou výsledky rozsáhlého výzkumu NSA zaměřeného na vztah české společnosti ke
sportu a míru popularity jednotlivých sportů v ČR, kterého se v druhé polovině října 2020 účastnil
reprezentativní vzorek pěti tisíc respondentů (z hlediska pohlaví, věku, bydliště, vzdělání,
ekonomické aktivity, osobních příjmů atd.). V části výzkumu, která se věnovala vztahu Čechů ke
sportu obecně, respondenti odpovídali na otázku, jak často sport sledují jako diváci
(prostřednictvím médií nebo přímo na sportovišti), a jak často sport sami aktivně provozují. Do
části výzkumu, která se věnovala měření míry popularity jednotlivých sportů v ČR, bylo zařazeno
105 sportů, které jsou reprezentovány národními sportovními svazy v ČR. Respondenti jednotlivé
sporty hodnotili ze dvou hledisek. Za prvé podle toho, do jaké míry jsou pro ně atraktivní z pohledu
diváka. A za druhé z hlediska toho, že by se jim sami aktivně věnovali. Sporty hodnotili na škále od
1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní). Pokud nevěděli, jak daný sport ohodnotit, tak se
jejich odpověď do výsledků nezapočítala, pokud sport neznali, byla sportu na hodnotící škále
přiřazena hodnota 0. Na základě těchto hodnocení byl následně pro jednotlivé sporty vypočítán
průměr jejich divácké atraktivity. Při výpočtu tohoto průměru byla přiřazena vyšší váha těm
respondentům, kteří uvedli, že sport sledují častěji. Respondenti, kteří uvedli že sport nesledují,
byli započítáni s váhou 1. Ti, kteří uvedli, že sport sledují příležitostně, byli započítáni s váhou 1,2.
Ti, kteří uvedli, že sport sledují několikrát měsíčně, byli započítáni s váhou 1,4. Ti, kteří uvedli, že
sport sledují jednou či dvakrát týdně, byli započítáni s váhou 1,6. Ti, kteří uvedli, že sport sledují
několikrát týdně, byli započítáni s váhou 1,8. A ti, kteří uvedli, že sport sledují každý den, byli
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započítáni s váhou 2. Následně byly za účelem zvýraznění rozdílů v hodnoceních jednotlivých
sportů dosažené průměrné hodnoty umocněny na pátou. Sportovní svaz získává počet bodů
odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za všechny sportovní svazy. Vždy je celkově
v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno 100 bodů. Platí tedy, že pokud
vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu 5 % z vypočtených hodnot za
všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz získává 5 bodů.
Kritérium poskytuje informaci o divácké atraktivitě jednotlivých sportů. Zároveň doplňkově
poskytuje i informace o ekonomických dopadech spojených s jednotlivými sporty (divácká
návštěvnost, spotřeba spojená s konáním sportovních akcí, sledovanost televizních přenosů atd.),
aktuální úspěšnosti ČR v daných sportech (zvýšení divácké atraktivity v případě českých úspěchů)
a historické úspěšnosti / tradici daných sportů v ČR (dlouhodobá divácká atraktivita v případě
tradice historických českých úspěchů).
▪

Kritérium č. 11 – Atraktivita pro aktivní sportování s přesahem do ekonomických dopadů a vlivu na
zdraví a spokojenost obyvatel (váha č. 11 = 10 %)
Vstupními daty jsou výsledky rozsáhlého výzkumu NSA zaměřeného na vztah české společnosti ke
sportu a míru popularity jednotlivých sportů v ČR, kterého se v druhé polovině října 2020 účastnil
reprezentativní vzorek pěti tisíc respondentů (z hlediska pohlaví, věku, bydliště, vzdělání,
ekonomické aktivity, osobních příjmů atd.). V části výzkumu, která se věnovala vztahu Čechů ke
sportu obecně, respondenti odpovídali na otázku, jak často sport sledují jako diváci
(prostřednictvím médií nebo přímo na sportovišti), a jak často sport sami aktivně provozují. Do
části výzkumu, která se věnovala měření míry popularity jednotlivých sportů v ČR, bylo zařazeno
105 sportů, které jsou reprezentovány národními sportovními svazy v ČR. Respondenti jednotlivé
sporty hodnotili ze dvou hledisek. Za prvé podle toho, do jaké míry jsou pro ně atraktivní z pohledu
diváka. A za druhé z hlediska toho, že by se jim sami aktivně věnovali. Sporty hodnotili na škále od
1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní). Pokud nevěděli, jak daný sport ohodnotit, tak se
jejich odpověď do výsledků nezapočítala, pokud sport neznali, byla sportu na hodnotící škále
přiřazena hodnota 0. Na základě těchto hodnocení byl následně pro jednotlivé sporty vypočítán
průměr jejich atraktivity z pohledu jejich aktivního provozování. Při výpočtu tohoto průměru byla
přiřazena vyšší váha těm respondentům, kteří uvedli, že se sportu aktivně věnují častěji.
Respondenti, kteří uvedli že sport aktivně neprovozují, byli započítáni s váhou 1. Ti, kteří uvedli, že
sport aktivně provozují příležitostně, byli započítáni s váhou 1,2. Ti, kteří uvedli, že sport aktivně
provozují několikrát měsíčně, byli započítáni s váhou 1,4. Ti, kteří uvedli, že sport aktivně provozují
jednou či dvakrát týdně, byli započítáni s váhou 1,6. Ti, kteří uvedli, že sport aktivně provozují
několikrát týdně, byli započítáni s váhou 1,8. A ti, kteří uvedli, že sport aktivně provozují každý den,
byli započítáni s váhou 2. Následně byly za účelem zvýraznění rozdílů v hodnoceních jednotlivých
sportů dosažené průměrné hodnoty umocněny na pátou. Sportovní svaz získává počet bodů
odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za všechny sportovní svazy. Vždy je celkově
v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno 100 bodů. Platí tedy, že pokud
vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu 5 % z vypočtených hodnot za
všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz získává 5 bodů.
Kritérium poskytuje informaci o atraktivitě jednotlivých sportů pro jejich aktivní provozování bez
ohledu na to, zda v organizované nebo neorganizované podobě. Zároveň doplňkově poskytuje i
informace o ekonomických dopadech spojených s jednotlivými sporty (spotřeba spojená
s nákupem vybavení pro sportování, turismus – aktivní dovolená, snížení nákladů na zdravotnictví
– zdravý životní styl atd.), vlivu na zdravý životní styl české populace (aktivní sport jako prevence
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zdravotních problémů) a vlivu na komunitní život české populace (aktivní sport jako prostředek pro
setkávání a život komunity).
Kritérium č. 12 – Finanční náročnost (váha č. 12 = 10 %)
Vstupními daty jsou výsledky výzkumu NSA zaměřeného na finanční náročnost provozování
jednotlivých sportů z hlediska pořízení potřebné výstroje a výzbroje. Nejprve svazy uvedly, jaká
sportovní odvětví zastupují, a poté pro jednotlivá odvětví poskytly informace o průměrných
ročních nákladech na potřebné sportovní vybavení (výstroj / výzbroj) typického patnáctiletého
sportovce nebo sportovkyně věnující se sportovnímu odvětví na výkonnostní úrovni. Tyto
podkladové informace byly zkontrolovány a upraveny tak, aby je bylo možné porovnávat napříč
různými sportovními svazy. Pokud sportovní svaz zastupuje více sportovních odvětví došlo
k vypočítání váženého průměru těchto průměrných ročních nákladů za jednotlivá sportovní
odvětví. Pokud celkové vypočítané průměrné roční náklady přesahují výši 100 tis. Kč ročně, pak je
započítána jejich výše na úrovni 100 tis. Kč. Následně sportovní svaz získává počet bodů
odpovídající podílu svazu na vypočítaných hodnotách za všechny sportovní svazy. Vždy je celkově
v rámci jednoho kritéria mezi sportovní svazy rozdělováno 100 bodů. Platí tedy, že pokud
vypočtené hodnoty pro daný sportovní svaz odpovídají např. podílu 5 % z vypočtených hodnot za
všechny sportovní svazy, pak za toto kritérium daný sportovní svaz získává 5 bodů.
Vzorec pro modelový výpočet finanční podpory sportovním svazům
Sportovní svazy tedy získávají body v rámci dvanácti kritérií, kdy je každému kritérii přiřazena váha
(součet vah za všech 12 kritérií je 100 %). Celkový počet hodnotících bodů pro každý sportovní svaz
je vypočítán dle následujícího vzorce:
Celkový počet hodnotících bodů = body získané za kritérium č. 1 x váha kritéria č. 1 + body získané
za kritérium č. 2 x váha kritéria č. 2 + body získané za kritérium č. 3 x váha kritéria č. 3 + body
získané za kritérium č. 4 x váha kritéria č. 4 + body získané za kritérium č. 5 x váha kritéria č. 5 +
body získané za kritérium č. 6 x váha kritéria č. 6 + body získané za kritérium č. 7 x váha kritéria č.
7 + body získané za kritérium č. 8 x váha kritéria č. 8 + body získané za kritérium č. 9 x váha kritéria
č. 9 + body získané za kritérium č. 10 x váha kritéria č. 10 + body získané za kritérium č. 11 x váha
kritéria č. 11 + body získané za kritérium č. 12 x váha kritéria č. 12
Dle tohoto vzorce je vypočítán celkový počet hodnotících bodů pro všechny sportovní svazy. Ty
jsou rozděleny do několika skupin s vlastní alokací. V rámci těchto skupin je přidělená alokace
rozdělena mezi jednotlivé sportovní svazy dle jejich podílu na celkovém počtu hodnotících bodů za
všechny sportovní svazy zařazené do dané skupiny. Platí tedy, že pokud počet hodnotících bodů
vypočítány dle vzorce pro sportovní svaz odpovídá např. 5 % ze součtu hodnotících bodů
vypočítaných dle vzorce za všechny sportovní svazy zařazené do dané skupiny, pak sportovní svaz
získává 5 % z celkové alokace přidělené dané skupině. Následně je před určením finální výše dotace
pro jednotlivé sportovní svazy zohledněno kritérium kontinuity financování sportovních svazů.
Kritérium kontinuity financování sportovních svazů
Kritérium je zohledněno do výpočtu výše dotace tak, že modelově vypočtená výše dotace
sportovnímu svazu dle vzorce musí činit alespoň 90 % částky součtu výše dotací přidělených
sportovnímu svazu ve výzvách Repre, Talent a Organizace sportu na rok 2020 ze strany
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. NSA si současně vyhrazuje právo procentuálně
omezit maximální nárůst dotace oproti částce součtu výše dotací dle předchozí věty.
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Kritérium porušení pravidel boje proti dopingu
Vypočtená výše dotace bude v oblasti podpory dle bodu 2.1. písm. A. Výzvy snížena nebo
neposkytnuta, a to v případě porušení antidopingových pravidel reprezentantem (nebo jeho
doprovodným personálem) příslušného žadatele o dotaci.
Reprezentantem se pro tento účel rozumí sportovec vedený sportovním svazem jako juniorský
nebo seniorský reprezentant pověřený sportovním svazem pro daný kalendářní rok či v jeho
průběhu prezentací ČR v daném sportovním odvětví na mezinárodních soutěžích. Za doprovodný
personál je považována každá osoba, která se účastní sportovních soutěží na mezinárodní nebo
národní úrovní, které jsou řízeny mezinárodní sportovní federací nebo sportovním svazem, a to
jako kouč, trenér, manažer, agent, funkcionář, lékařský a zdravotnický personál apod.
Počet porušení
antidopingových pravidel
Snížení dotace v oblasti
podpory dle bodu 2.1. písm.
A. Výzvy

1x v daném
kalendářním roce

2 x v daném
kalendářním roce

Vícekrát v daném
kalendářním roce

5%

10 %

100 %

V případě, že k porušení antidopingových pravidel došlo opakovaně v po sobě jdoucích letech, lze
dotaci snížit obdobným způsobem. Snížení dotace může být uplatněno až v následujícím
kalendářním roce po definitivním ukončení případu porušení antidopingových pravidel.
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