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V Praze dne 29. 7. 2022 

č.j.: NSA-0058/2020/A/122 

Dodatek č. 1 

k Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022  
  

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 28. července 2022 Výzvu 13/2022 
PROVOZ A ÚDRŽBA 2022, č.j.: NSA-0058/2020/A/120 (dále jen „Výzva“).  

2. Tímto dodatkem NSA mění některá ustanovení Výzvy. 

Čl. 2  

1. V bodu 10.1. se za písmeno o) vkládá nové písmeno p) následujícího znění: 
„p) smlouva o nájmu, výpůjčce nebo pachtu sportovního zařízení podle bodu 6.2. písm. b), pokud 

žadatel není vlastníkem předmětného sportovního zařízení.“ 

 
2. V bodu 2.5. se ruší text „dle bodu 2.10. Výzvy“. Nové znění bodu 2.10. je následující: „Sportovním 

zařízením se pro potřeby Výzvy rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst. 5 zákona o podpoře sportu,  
tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně pro provozování 

organizovaného sportu, které je provozuschopné a pro provozování organizovaného sportu využívané 

(dále jen „sportovní zařízení“).“  
 

3. V bodu 6.2. písm. b) se text „dle bodu 2.6.“ nahrazuje textem „dle bodu 2.5.“. Nové znění bodu 6.2. 

písm. b) je následující: „žadatel je provozovatelem sportovního zařízení dle bodu 2.5. soustavně alespoň  
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 1 , přičemž dané sportovní zařízení je buď v jeho vlastnictví, nebo 

je má v nájmu, výpůjčce či pachtu (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt např. Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich 

majetkovou účastí.“  
 

4. V bodu 12.4. se text „dle bodu 2.6. nahrazuje textem „dle bodu 2.5.“. Nové znění bodu 12.4. je 

následující: „Dotace může být poskytnuta do výše max. 50 % celkových nákladů souvisejících s 

provozem sportovního zařízení dle bodu 2.5. ve stanoveném období podpory bodu 1.3. Výzvy, které 

splňují podmínky způsobilosti dle čl. 9.“ 
 

5. V bodu 11.1. se text „dle bodu 11.5.“ nahrazuje textem „dle bodu 11.6. nebo 11.7. “. Nové znění bodu 

11.1. je následující: „Žádost je zpracována prostřednictvím formuláře elektronické žádosti, uveřejněné 

na internetové adrese www.dotacesport.cz a je podána způsobem dle bodu 11.6. nebo 11.7. Výzvy.“ 
 

6. V bodu 12.2. odst. 2. se text „dle bodu 11.5.“ nahrazuje textem „dle bodu 11.6. nebo 11.7.“. Nové znění 

bodu 12.2. odst. 2. je následující: „Poskytovatel posoudí, zda je žádost podaná v souladu s čl. 11. a je 
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doručena způsobem dle bodu 6.1. Nesplní-li žádost podmínky podání dle bodu 11.6. nebo 11.7., 

poskytovatel usnesením řízení o žádosti zastaví.“ 
 

7. V bodu 12.2. odst. 4. se text „dle bodu 11.5.“ nahrazuje textem „dle bodu 11.6. nebo 11.7.“. Nové znění 

bodu 12.2. odst. 4. je následující: „Poskytovatel posoudí, zda byla žádost podána včas dle bodu 5.3. 

a případně dle bodu 11.6. nebo 11.7. Nesplní-li žadatel podmínky dle bodu 5.3., poskytovatel 

usnesením řízení o žádosti zastaví.“ 

Čl. 3  

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách NSA. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                       Ing. Markéta Kabourková   

místopředsedkyně Národní sportovní agentury 
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