
 

 

DOPORUČENÍ K ŽÁDOSTI O DOTACI MŮJ KLUB 2022 

Nenechte si utéct dotaci na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot pro 
rok 2022, konec přijímání žádostí 30. 11. 2021 do 12:00! 
 
Výzva je zaměřena na podporu oprávněného žadatele zejména v oblasti: 

• sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let, 

• zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele, 

• činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém 
nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce, kde druhou smluvní stranou je státní subjekt. 

 
Překontrolujte si ve svou registraci klubu v Rejstříku sportu, zda máte správně vyplněnou kolonku 
zastřešující organizace, tou je ve vašem případě Česká asociace cheerleaders z.s. 
Před podáním žádosti doporučujeme: 

• Aktualizovat údaje o sportovcích v Rejstříku sportu 

• Vložit nové členy a vyplnit údaje o sportu, četnosti sportování a účasti na soutěžích  
(pro účely výzvy se účastníkem soutěží rozumí sportovec, který se zúčastnil alespoň 6 soutěží 
za posledních 36 měsíců). 

• U stávajících sportovců upravíte údaje o četnosti sportování a účasti na soutěžích. 

• Odhlášeným členům ukončíte činnost. 

• Doporučení k rejstříku sportu: Jednoduše zaregistrujte své členy u ČACH (připomínám, že 
nesoutěžní děti mají první rok registrační poplatek u ČACH pouze 100,-Kč za rok a i na tohoto 
člena můžete od Agentury sportu potom obdržet 1800,- kč - 2300,- kč dle jeho věku), 
vygenerujte z ERS report členů a upravte jej na import do rejstříku sportu. 

• Cheerleading má v rejstříku číslo 112 (sportovní činnost-druh sportu). 

• V případě potřeby využijte manuál Rejstříku sportu: 
https://rejstriksportu.cz/public/RSNSA_UD_WEB.pdf 

 
K žádosti je nutné doložit: 

• potvrzení příslušného finančního úřadu (lze doložit čestným prohlášením), 

• potvrzení Celní správy České republiky (lze doložit čestným prohlášením),  

• potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na všeobecném zdravotním pojištění 
(lze doložit čestným prohlášením), 

• potvrzení o nedoplatcích na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti (lze doložit čestným prohlášením), 

• úplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (Úplný výpis lze získat přihlášením evidující 
osoby nebo skutečného majitele. Přihlášení lze provést za pomoci datové schránky nebo 
elektronické identifikace (tedy e-Identita). Další možností je zaslání písemné žádosti na 
Městský soud v Praze, kde je zaslání úplného výpisu zpoplatněno. Doporučujeme tedy, pokud 
jste tak již neučinili, zřídit datovou schránku. 

 
Jednotlivé kroky k získání úplného výpisu za pomoci přihlášení do datové schránky: 

• Zadat do vyhledávače odkaz: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik 

• V pravém horním rohu zadat „Přihlásit“ 

• V pravé části zvolit výběr přihlášení za pomoci Datové schránky, což Vás odkáže na přihlášení 
ve vybraném informačním systému 

• Po přihlášení do vyhledávače zadáte IČO Vašeho pobočného spolku 

• Po vyhledání zvolíte možnost Úplný výpis) 

https://rejstriksportu.cz/
https://rejstriksportu.cz/public/RSNSA_UD_WEB.pdf
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik


 

 

 
 
Počet vykázaných sportovců dle bodu 12.1. výzvy se stává závazným ukazatelem, za jehož splnění se 
považuje počet evidovaných sportovců ke dni 31. 12. 2022, a to ve výši alespoň 85 % celkového počtu 
v žádosti vykázaných sportovců. Při nesplnění tohoto kritéria bude žadatel povinen vrátit poměrnou 
část dotace dle nenaplnění počtu sportovců v jednotlivých kritériích. Je nutné tedy mít sportovce, na 
které si klub požádá registrované ještě do konce roku 2022. 
 
Kompletní informace k výzvě najdete na stránkách NSA:  
https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/ 
 
Prezentace od NSA: 
https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/10/Vyzva-Muj-klub-2022_Prezentace.pdf 
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