V Praze dne 20. října 2021
č.j.: NSA-0058/2020/A/73

DODATEK č. 1
k Výzvě 14/2021 MŮJ KLUB 2022
Čl. 1
1. Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) zveřejnila v rámci dotačního neinvestičního programu
Rozvoj a podpora sportu, č.j. NSA-0058/2020/A/1, dne 1. října 2021 Výzvu 14/2021,
č.j.: NSA-0058/2020/A/65 (dále jen „Výzva“).
2. Tímto dodatkem NSA doplňuje výklad a upřesňuje některá pravidla stanovená ve Výzvě.
Čl. 2
1. V čl. 6 se bod 6.1. odst. 6 Výzvy mění takto:
„žadatel eviduje sportovce uvedené v žádosti v Rejstříku sportu, kteří musí být ověřeni prostřednictvím
Registru obyvatel5; neověřený sportovec bude uznán za evidovaného, pokud je cizincem mladším 15 let
a splňuje podmínky podle bodu 12.1. Kategorie 2.“
2. Ve zbytku čl. 6, bod 6.1. Výzvy zůstává beze změny.

Čl. 3
1. V čl. 10 se bod 10.1. písm. d) Výzvy mění takto:
„účel, na který chce žadatel žádané prostředky použít, musí žadatel uvést v žádosti v souladu s bodem
3.1. Výzvy (je součástí elektronického formuláře – nutno vyplnit žadatelem18).“
2. V čl. 10 se bod 10.1. písm. j) Výzvy mění takto:
„potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou podle bodu 6.1. odst. 9., a to konkrétně
−
−
−
−

5

potvrzení příslušného finančního úřadu,
potvrzení Celní správy České republiky,
potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění od všech
zdravotních pojišťoven poskytujících veřejné zdravotní pojištění (celkem 7 potvrzení) a
potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti;

Provádí poskytovatel (NSA) prostřednictvím Rejstříku sportu
Žadatel uvede účel dotace v předepsaném textovém okně v souladu s tím, k jakému účelu oblasti podpory dle bodu 3.1. Výzvy bude
chtít poskytnutou dotaci použít. Žadatel uvede buď všechny tři možnosti dle 3.1. nebo v kombinaci dvou (a) + c), nebo b) + c), nebo
a) + b)) případně samostatně možnost a) a b)
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Potvrzení nesmí být starší tří měsíců přede dnem podání žádosti.
Všechna nebo některá potvrzení mohou být nahrazena čestným prohlášením. Formulář čestného
prohlášení o bezdlužnosti je uveden pod bodem 25.5. Výzvy. Přiložením čestného prohlášení bere žadatel
na vědomí, že uvedení nepravdivého údaje vyvolává právní následky.“
3. V čl. 10, bodu 10.1. se za písmeno m) Výzvy vkládá písmeno n) a o) a následující text:
„n) bude-li žadatel dotaci čerpat na činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení podle
bodu 3.1. písm. c) Výzvy, dokládá užívací právo ke sportovnímu zařízení, a to buď kopií uzavřené smlouvy
podle bodu 3.1. písm. c), nebo veřejně dostupným výpisem z katastru nemovitostí osvědčujícím
vlastnické právo; výpis z katastru nemovitostí nesmí být ke dni podání žádosti starší tří měsíců,
o) vyplněný formulář rozpočtu podle bodu 25.2. Výzvy.“
4. Ve zbytku čl. 10, bod 10.1. Výzvy zůstává beze změny.

Čl. 4
1. V čl. 11 se bod 11.7. odst. 1 Výzvy doplňuje takto:
„Po elektronickém podání je nutné vždy vygenerovat žádost PDF a doručit NSA do lhůty, podle čl. 5.3.
Výzvy, jedním ze způsobů uvedených v bodě 11.7. odst. 2 až 4 Výzvy.“
2. Ve zbytku čl. 11, bod 11.7. Výzvy zůstává beze změny.
Čl. 5

1. Čl. 25 Výzvy se doplňuje o „bod 25.5. Formulář čestného prohlášení o bezdlužnosti.“
2. Ve zbytku čl. 25 Výzvy zůstává beze změny.
Čl. 6

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění.
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