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STATUT PORADNÍHO – EXPERTNÍHO TÝMU PŘEDSEDY NSA 

Národní sportovní agentura na základě rozhodnutí předsedy Národní sportovní agentury 
vydává tento Statut Poradního – expertního týmu předsedy NSA. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Poradní - expertní tým předsedy NSA (dále jen „Poradní tým“) je stálým poradním 
orgánem předsedy Národní sportovní agentury (dále jen „Agentura“).  

Článek 2 

Působnost Poradního týmu 

1) Poradní tým přijímá doporučení a stanoviska zejména v oblastech: 

a. návrhy plánu státní politiky ve sportu, koncepce sportu, včetně alokace finančních 
prostředků pro rozpočet Agentury a dotační výzvy vypisované Agenturou, 

b. návrh struktury jednotlivých dotačních programů a výzev včetně obsahové části, 

c. metodika a principy kontroly použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců 
podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití 
podpory dále poskytl,  

d. vytváření podmínek pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro sport dospělých, 
pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro 
sportovní reprezentanty České republiky, zahrnující účast reprezentantů na 
sportovních akcích v České republice a zahraničí, 

e. vytváření podmínek za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti 
dopingu ve sportu, včetně organizace a kontroly antidopingového programu, 

f. program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží a sportovní legislativy,  
a dalších negativních jevů ve sportu, zejména projevů rasismu, všech druhů forem 
diskriminace, dopingu a násilí, 

g. koordinace činnosti resortních sportovních center Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, 

h. zajišťování propagace sportu, 

i. podpora maximální spolupráce napříč sportovními organizacemi a zajištění 
odpovídající komunikace napříč sportovním prostředím,  

j. spolupráce se sportovními organizacemi v mezinárodní oblasti sportu a sportovní 
reprezentace, 

k. návrhy předsedovi Agentury na vznik a složení odborných pracovních skupin 
k aktuálním problémům sportu, které jsou v působnosti Agentury. 

 

 



Článek 3 

Složení Poradního týmu 

1) Poradní tým má nejméně 3, maximálně však 8 členů, včetně tajemníka Poradního týmu. 

2) Tajemníka Poradního týmu z titulu své funkce jmenuje a odvolává předseda NSA. 

3) Další členy Poradního týmu z titulu své funkce jmenuje a odvolává předseda NSA. 

4) Funkční období členů Poradního týmu jsou 2 roky. 

5) Funkce člena Poradního týmu zaniká odvoláním, písemným vzdáním se funkce a zánikem 
podle článku 3 odstavec 5 tohoto Statutu. 

6) Funkce člena Poradního týmu je veřejnou funkcí bez nároku na odměnu a nezakládá 
pracovněprávní vztah k České republice. 

Článek 4 

Jednání Poradního týmu 

1) Poradní tým zasedá podle potřeby, nejméně však 6x ročně. 
2) Tajemník Poradního týmu svolává a řídí zasedání Poradního týmu. 
3) Organizační záležitosti Poradního týmu a způsob jejich zajištění stanoví tajemník 

Poradního týmu. 

4) Na zasedání Poradního týmu je vždy pozván předseda NSA. 

5) O přítomnosti hostů na zasedání poradního týmu rozhoduje Předseda NSA. 

6) Ze zasedání Poradního týmu je pořizován zápis, který definuje jednotlivé úkoly pro členy 
Poradního týmu, stanoviska a doporučení pro Předsedu NSA. 

7) Stanoviska a doporučení Poradního týmu jsou určeny výhradně předsedovi NSA  
a členové Poradního týmu nejsou oprávněni je veřejně publikovat.  

8) Stanoviska a doporučení Poradního týmu nejsou pro předsedu NSA závazné, ale pouze 
doporučující. 

9) Člen Poradního týmu je povinen zachovávat mlčenlivost a chránit veškeré informace, se 
kterými se seznámí v souvislosti se svým členstvím v Poradním týmu. 

10) Jednání Poradního týmu standardně probíhá prezenční formou. Může probíhat i on-line 
formou prostřednictvím audiovizuálních technologií nebo hybridní formou (kombinace 
prezenční a on-line formy). 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 31.1.2023. 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Šebek 
Předseda Národní sportovní agentury 
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