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V Praze dne 22.července 2021 

                  č.j.:  NSA-0045/2020/D/13 

 

DODATEK č. 3 k Výzvě 5/2021 

Movité investice 2021  

 

Čl. 1 

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

č. 162 53 Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020-2024, č.j.: NSA-

0045/2020/D/1 (dále jen „program“) Výzvy 5/2021 Movité investice 2021, č.j.: NSA-0045/2020/D/6 

(dále jen „Výzva“).  

 

2. Tímto dodatkem NSA doplňuje výklad a upřesňuje některá pravidla stanovená ve Výzvě. 

 

Čl. 2 

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

a) Text uvedený v bodě 3.3 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

„3.3 Pro účely této „Výzvy“ se pořízením dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNHM), dle 

bodu 3.1, písmeno h) „Výzvy“, považuje pořízení 1ks DNHM jehož cena je vyšší než: a) 242 000,- Kč 

včetně DPH u neplátců DPH b) 200 000,- Kč bez DPH u plátců DPH“ 

b) Text uvedený v bodě 4.3 písm. d) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

„d) zajištění vybavenosti sportovních organizací, v souladu s článkem 8 této Výzvy (oprávněný 

žadatel) dlouhodobým majetkem dle bodů 3.1, 3.2 a 3.3 této Výzvy, pro potřeby reprezentace ČR, 

talentované mládeže, a ostatních sportovců“ 

c) Text uvedený v bodě 11.4 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:  

„11.4. Forma dotace – jednoletá, poskytnutá v souladu s bodem 10.1 Výzvy“ 

d) Text uvedený v bodě 13.2 písm. a) a c) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

„a) Vymezení způsobilých výdajů je uvedeno v článku 11 dokumentace Programu s dalším 

doplněním v článků 3, 12 a 13 této Výzvy;“ 

„c) Výdaj na každý ks dlouhodobého majetku musí být vynaložen za podmínek této Výzvy, zejména 

článků 3 a 10 této Výzvy;“ 

e) Text uvedený v bodě 15.4 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

„15.4. Každý oprávněný žadatel (článek 8 Výzvy) má právo podat pouze jednu žádost a na jednu 

stejnou akci nesmí být podáno více žádostí. V opačném případě bude žadatel nebo žadatele 

vyřazeni.“ 
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f) Text uvedený v bodě 16.2 písm. a) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

„a) poštou v uzavřené obálce, která bude viditelně označena číslem výzvy a číslem žádosti, kterou 

přidělilo JDP, např.: „Výzva 5/2021, žádost MT21-0001“, na kontaktní adresu vyhlašovatele: Národní 

sportovní agentura, oddělení dotací ve sportu 2, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Podpis 

listinné žádosti musí být úředně ověřen.“ 

g) Text uvedený v bodě 17.3 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 

„1. Žadatel má požadovanou právní formu a je způsobilým žadatelem dle stanovených podmínek 

Výzvy (čl. 8).“ 

„6. Splňuje žadatel dany limit stanovený v bodě 11. Výzvy“ 

h) Text uvedený v bodě 19.2. písm. f) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:  

„f) nebude doručena listinná žádost v termínu uvedeném v čl. 16.3. této Výzvy“ 

i) Text uvedený v bodě 26.1 se ruší a nahrazuje se novým, který zní: 

„Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem bude v rámci financování ex-ante provedeno v 

souladu s čl. 19.1. dokumentace programu.“ 

 

Čl. 3 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 

 

 

 

Ing. Markéta Kabourková 

místopředseda Národní sportovní agentury 


		2021-07-22T19:23:58+0200
	Ing. Markéta Kabourková




