
  

V Praze dne 13. prosince 2021  

č.j.: NSA-0058/2020/A/78 

 

DODATEK č. 2  

k Výzvě 15/2021 PODPORA SK/TJ ZPS 2022 PARASPORT 

 
Čl. 1  

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

Rozvoj a podpora sportu 2021 - 2025, č.j.: NSA-0058/2020/A/1, dne 1. listopadu 2021 Výzvu 15/2021, 

č.j.: NSA-0058/2020/A/75 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. listopadu 2021,  

č.j.: NSA-0058/2020/A/77 (dále jen „Výzva“).  

2. Tímto dodatkem NSA mění či upřesňuje některá pravidla stanovená ve Výzvě.  

  

Čl. 2  

1. V článku 5 se bod 5.3 Výzvy mění takto: 

„Datum a čas ukončení příjmu žádostí:                                 7. 1. 2022 do 12:00 hod.“ 

 

2.          Do článku 12 Výzvy se za bod 12.3 vkládá nový bod 12.3a následujícího znění: 

„Pro splnění podmínky stanovené pod bodem 12.3 Výzvy postačí, pokud žádost splní alespoň jednu 

z kategorií a) nebo b) uvedených v bodu 12.3.“ 

 

3. V článku 12 Výzvy se bod 12.6 nahrazuje novým zněním, a to: 

„Sportovci dle bodu 2.3 Výzvy mohou být vždy zařazeni pouze do jedné z kategorií dle bodu 12.3. 

Výzvy pro jedno sportovní odvětví.“ 

 

4. V článku 12 Výzvy se bod 12.13 nahrazuje novým zněním, a to: 

 

  „Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího postupu: 

 

Výpočet výše dotace podle kritéria A bodu 12.1 Výzvy 

 

1. Každému žadateli je vypočten počet bodů dle počtu sportovců dle bodu 12.3, a to tak, že počet sportovců 
spadající pod bod 12.3 písmeno a) je násoben koeficientem 1. Počet sportovců spadající pod bod 12.3 
písmene b), je násoben koeficientem 3. Tyto dvě hodnoty jsou následně sečteny, a tím je získán počet 
bodů. 
 

2. Alokace kritéria A dle bodu 12.1 je následně mezi žadatele rozdělena poměrovým systémem v závislosti 
na počtu přidělených bodů v rámci bodu 1. 

 

 

 

 



Výpočet výše dotace podle kritéria B bodu 12.1 Výzvy 

 

3. Každý žadatel obdrží body na základě počtu organizovaných soutěží dle bodu 12.10. Každá soutěž je 
ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů, jež může jeden žadatel obdržet, je pět. Maximální 
počet bodů za kritérium B tedy žadatel obdrží při organizaci pěti a více soutěží. 
 

4. Alokace kritéria B dle bodu 12.1 je následně rozdělena mezi žadatele, a to takovým způsobem, že je 
vydělena součtem všech bodů, jež byly rozděleny mezi žadatele v rámci hodnocení dle bodu 3. Tento podíl 
představuje peněžní ohodnocení každého přiděleného bodu v tomto kritériu. V rámci bodu 12.13 je však 
tento podíl shora omezen na 50 000 Kč na pořádání jedné sportovní akce. 

 

Celková výše dotace je pak vypočtena dle následujícího postupu: 

 

5. Částky přidělené žadateli v rámci kritérií A a B jsou následně sečteny. Maximální částka připadající  
na jednoho žadatele je stanovena dle bodu 12.15. Žadatelům, kteří by obdrželi dle výpočtu částku 
přesahující limit v bodě 12.15 bude poskytnuta částka ve výši tohoto limitu.“   

 

5. Do článku 25 Výzvy se za bod 25.5 vkládá nový bod 25.6 následujícího znění: 

„Formulář přehledu plánovaných soutěží“. 

 

Čl. 3 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách NSA. 

  

 

 

  

  

                                                  Ing. Markéta Kabourková  

                                                                                 místopředsedkyně Národní sportovní agentury  
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