
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Výzva 13/2021 k předkládání Koncepcí 

rozvoje konkurenceschopnosti státní

reprezentace žen v kolektivních 

sportech pro období 2022-2028

 

 

„Účast na LOH Los Angeles 2028“ 
 

č.j.: NSA-0058/2020/A/62 
 



 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1 Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) zveřejňuje v návaznosti na koncepci 
„Koncepce podpory sportu 2016-2025 – Sport 2025“ a na její strategickou oblast 
„Konkurenceschopnost sportovní reprezentace“ výzvu sportovním svazům 
kolektivních sportů/sportovních odvětví na předložení Koncepce rozvoje 
konkurenceschopnosti státní reprezentace žen v kolektivních sportech pro období 
2022–2028 (dále jen „Výzva“). 

 

1.2 Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) je dle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře 
sportu (dále jen „zákon o podpoře sportu“), ústředním správním úřadem ve věcech 
podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu, plní funkci organizační složky 
státu, a kromě jiného také vytváří podmínky pro sportovní reprezentaci České 
republiky. Pro přípravu těchto podmínek v oblasti kolektivních sportů žen plánuje NSA 
na základě informací a skutečností uvedených v rámci předložených Koncepcí rozvoje 
konkurenceschopnosti státní reprezentace žen v kolektivních sportech pro období 
2022–2028 (dále jen „Koncepce“) přípravu dlouhodobé strategické podpory pro 
zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti českých reprezentačních kolektivních 
týmů žen.  

 

1.3 Kolektivním sportem letních olympijských her (dále jen „LOH“) žen se pro účely této 
Výzvy rozumí druh sportu/sportovního odvětví, který splňuje následující podmínky: 

- soutěží v něm kolektiv hráček vytvářející herní činnosti dle předem stanovených 
pravidel pro daný druh sportu/sportovního odvětví. Skupina hráček tvořící kolektiv 
(minimálně tři hráčky) nastupuje v rámci jednoho utkání vždy proti jinému kolektivu 
hráček tvořeného stejným počtem hráček jako jejich soupeřky. Za kolektivní sport 
LOH žen nelze považovat sestavení skupiny sportovkyň individuálních 
sportů/sportovních disciplín, které soutěží jako družstvo proti ostatním takto 
sestaveným družstvům např. soutěžící družstva v rámci štafety, čtyřhry, hlídky, 
dvojskif, jachtařských posádek atd., 

- byl zařazen na LOH 2020 a minimálně na 2 předchozích LOH a současně je 
zařazen do programu LOH 2024. 

 

1.4 Sportovní svazem kolektivních sportů (dále jen „SSKS“) se pro účely této Výzvy 
rozumí sportovní organizace dle §2, bod 2 zákona o podpoře sportu, která je založená 
podle §218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“), a která současně splňuje následující podmínky: 

- sdružuje další sportovní organizace zajišťující sportovní činnost ve stejném 
kolektivním sportu LOH žen,  

- má celostátní působnost dle bodu 1.5 Výzvy, 

- řídí a zastupuje daný kolektivní sport v České republice a je řádným členem 
Českého olympijského výboru, 

- v daném druhu kolektivního sportu LOH žen jako jediná organizuje a řídí 
republikové a regionální soutěže (mohou být řízeny pobočnými spolky), 

- je jediným uznaným zástupcem ČR v daném druhu kolektivního sportu v příslušné 
mezinárodní sportovní federaci (dále jen „MSF“), která je členem Mezinárodního 
olympijského výboru a která reprezentuje a řídí mezinárodní soutěže v daném 



 

kolektivním sportu na světové, evropské nebo zonální úrovni, 

- je jako jediná oprávněna vysílat sportovní reprezentantky na olympijské hry, 
mistrovství světa, mistrovství Evropy v daném kolektivním sportu LOH žen. 

 

1.5 Celostátní působností se pro účely Výzvy rozumí řízení, organizování soutěží 
a zajišťování sportovní činnosti pro kolektivní sport LOH žen v rámci celé ČR. Pro tyto 
účely má SSKS vytvořenou příslušnou organizační strukturu a řídící a výkonné orgány.  

 

2. Zaměření a cíle Výzvy 

 

2.1 Kolektivní sporty LOH žen dlouhodobě nemají v České republice odpovídající podporu 
a strategický plán rozvoje a zároveň jsou dlouhodobě finančně, organizačně i 
personálně poddimenzovány. Z toho vyplývá jejich zpravidla nízká úroveň 
konkurenceschopnosti a pozic v rámci hodnocení států ve světových žebříčcích MSF. 
Z tohoto důvodu NSA vyzývá SSKS k přípravě dlouhodobé strategie podpory 
prostřednictvím přípravy a předložení Koncepce.   

 

2.2 Předložené Koncepce budou prostředkem pro evidenci a zjištění současného stavu 
výkonnostní pozice, organizační struktury reprezentace, a zejména možností a 
podmínek pro postupné zvyšování výkonnosti kolektivního sportu LOH žen s ambicí 
zajištění účasti na MS a LOH, v případě LOH do roku 2028.  

 

2.3 Cílem Výzvy je získání poznatků o ambicích a možnostech SSKS v souvislosti 
s dlouhodobým rozvojem kolektivních sportů LOH žen, které budou základním 
východiskem pro přípravu strategie a realizaci podpory SSKS v oblasti kolektivního 
sportu LOH žen prostřednictvím NSA.   

 

3. Oprávněný předkladatel   

 

3.1 Oprávněným předkladatelem Koncepce je SSKS dle bodu 1.4 Výzvy, který zároveň 
splňuje podmínku OZ § 214, odst. 2. 

 

4. Harmonogram Výzvy 

 

Pro Výzvu jsou vyhlášeny následující termíny: 

4.1 Vyhlášení výzvy       01. 10. 2021 

4.2 Zahájení příjmu Koncepcí      01. 10. 2021 

4.3 Ukončení příjmu Koncepcí      30. 10. 2021  

 

5 Obecné zásady  

 

5.1 Předkládaná Koncepce v rámci Výzvy musí zahrnovat všechny body závazné osnovy 
Koncepce stanovené v příloze Výzvy dle bodu 7.1. 

5.2 Pokud se předkladatel ve své Koncepci, odvolává nebo uvádí odkazy na jakékoliv 
další dokumenty, předpisy předkladatele apod., musí tyto materiály předložit současně 



 

s Koncepcí. Splnění předchozí věty lze považovat také za realizované, pokud 
předkladatel uvede v Koncepci webové odkazy na uvedené materiály. 

5.3 Koncepce, které nebudou zpracovány dle zásad Výzvy, které nebudou předloženy 
v řádném termínu dle bodu 4 nebo řádným způsobem dle bodu 6, nebo je nepředloží 
oprávněný žadatel dle bodu 3.1, nebudou ze strany NSA akceptovány. 

5.4 NSA si vyhrazuje právo Výzvu doplnit, upravit nebo zcela zrušit. 

 

 

6 Způsob předložení Koncepce  

 

6.1 Zpracovaná Koncepce podepsaná statutárním zástupcem předkladatele musí být 
podána v elektronické podobě do datové schránky NSA, ID: vnadiz2, přičemž za 
okamžik podání je třeba považovat moment dodání dokumentu do datové schránky 
NSA jakožto orgánu veřejné moci bez ohledu na to, zda a kdy se fakticky oprávněná 
osoba NSA, která má k datové schránce přístup, do datové schránky přihlásí. 

 

7 Přílohy 

 

7.1 Příloha – Závazná osnova Koncepce 

 

 

 

 

 
 


