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V Praze dne 12. listopadu 2020  
č.j.: NSA-0071/2020/A/8 

Dodatek č. 2 

k Výzvě 5/2020 VÝZVAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ 2021 

  

Čl. 1  

1. Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) zveřejnila v rámci dotačního neinvestičního programu 

Významné sportovní akce 2020 – 2025, č. j.: NSA-0071/2020/A/1, dne 16. října 2020 Výzvu 5/2020 

Významné sportovní akce zdravotně postižených sportovců 2021, č.j.: NSA-0071/2020/A/4 ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 20. října 2020, č.j.: NSA-0071/2020/A/7 (dále jen „Výzva“).  

Čl. 2  

1. NSA tímto dodatkem mění ustanovení Výzvy tak, že: 

a) text uvedený v čl. 4 bodě 4.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:  

„4.3. Datum a čas ukončení příjmu žádostí:  30. 11. 2020 do 17:00 hod.“ 

b) text uvedený v čl. 8. bodě 8.2. písm. a) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:  

„a) hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele je činnost v oblasti sportu,“  

c) text uvedený v čl. 8. bodě 8.2. písm. b) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:  

„b) ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti 

žadatele činnost dle písm. a), nebo žadatel splňuje podmínku dle bodu 8.3.,“ 

d) v čl. 8 se doplňuje nový text bodu 8.3., který včetně poznámky pod čarou zní:  

„8.3. Podmínka dle bodu 8.2 písm. b) je splněna i v případě, kdy shodná činnost v oblasti sportu, která 

je nyní uskutečňována žadatelem, byla vykonávána organizovaným způsobem jinou sportovní 

organizací a žadatel na tuto činnost v oblasti sportu přímo navazuje, přičemž doba výkonu této 

činnosti v oblasti sportu dosahuje v součtu alespoň dva (2) roky. Doložení shodnosti činnosti a doby 

vykonávání této činnosti spočívá výlučně na žadateli1.“ 

 

Čl. 3  

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.   

 

 

Mgr. Ivo Lukš  

místopředseda Národní sportovní agentury 

 
1 Žadatelům, kteří mají v úmyslu dokládat splnění podmínky dvouleté činnosti v oblasti sportu dle bodu 8.3. poskytovatel 
doporučuje, aby předem kontaktovali pracovníky poskytovatele prostřednictvím informačního emailu. 
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