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V Praze dne 2. 12. 2022 

č.j.: NSA-0058/2020/A/166 

 

Dodatek č. 1 

k Výzvě 25/2022 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 

2023 

  

Čl. 1  

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) zveřejnila v rámci dotačního neinvestičního programu Rozvoj 
a podpora sportu, č.j. NSA-0058/2020/A/1, dne 14. listopadu 2022 Výzvu 25/2022 Podpora sportovních 

organizací svazového charakteru 2023, č.j.: NSA-0058/2020/A/144 (dále jen „Výzva“). 
 

Čl. 2  

1. V bodu 2.3. Výzvy se text na konci tohoto bodu doplňuje následujícím způsobem: 
„V případě, že oprávněný žadatel prokáže skutečnost, že není možné, aby se sportovec účastnil 

soutěží dle písm. c), ale prokáže, že naplňuje možnost zvyšování výkonu, který vede k umožnění účasti 

na postupových soutěžích mezinárodního charakteru, poskytovatel je oprávněn uznat aktivního 

sportovce dle svého správního uvážení, o kterém provede zápis.“ 
 

2. V bodě 4.1. odst. 1. písm. d) se stávající znění textu nahrazuje následujícím způsobem: 
d) pořádání celostátních národních i mezinárodní akcí 
 

3. V bodě 6.3. se „Datum a čas ukončení příjmu a podání žádostí“ mění následujícím způsobem: 
„9. 1. 2023 do 12.00 hod.“ 

4. V bodu 15.2. Výzvy se nahrazuje text následujícím způsobem: 

„Trpí-li žádost vadami, které nelze odstranit, poskytovatel v souladu s §14j, odst. 4), písm. c) řízení 

zastaví. Za neodstranitelné se vždy pokládají následující vady: 

a) žádost nebyla podána způsobem stanoveným v bodech 12.1 až 12.4., 
b) přílohou žádosti není písemné pověření, pokud žádost podává jiný člen kolektivního 

statutárního orgánu než předseda, 
c) přílohou žádosti není plná moc, pokud žádost podává zmocněnec, nebo 
d) žádost trpí jinou vadou, u které neodstranitelnost vyplývá z její povahy.“ 

 

5. V příloze 26.1. Dotazník pro sportovní svazy byly odstraněny řádky 74-95 a 98-144. 
 

6. V příloze 26.1. Dotazník pro sportovní svazy byly doplněny řádky 34-53 (Počet hráčů podle zápisu 

k utkání (týmové sportovní hry) pro sportovní odvětví. 
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7. V příloze 26.1. Dotazník pro sportovní svazy se text v buňce A24-30 nahrazuje následujícím 

způsobem: 
 
„Počet aktivních registrovaných sportovců (dle bodu 2.3. Výzvy)“ 
 

8. V příloze 26.1. Dotazník pro sportovní svazy se text v buňce G25-26 nahrazuje následujícím 

způsobem: 
 
„Uveďte, prosím, aktivní registrované sportovce dle bodu 2.3 výzvy (k 30. 11. 2022) spadající do 

vymezené věkové kategorie, za které jsou hrazeny členské příspěvky a účastní se pravidelného 

tréninkového procesu a/nebo soutěží organizovaných sportovním svazem.“ 

9. V příloze 26.1. Dotazník pro sportovní svazy se text v buňce G27-30 nahrazuje následujícím 

způsobem: 

„Uveďte, prosím, aktivní registrované sportovce dle bodu 2.3 výzvy (k 30. 11. 2022) spadající do 

vymezené věkové kategorie, za které jsou hrazeny členské příspěvky a účastní se soutěží 

organizovaných sportovním svazem.  Všichni registrovaní/evidovaní sportovci jsou zavedeni do 

Rejstříku sportu.“ 
 

10. V příloze 26.1. Dotazník pro sportovní svazy se text v buňce G31 nahrazuje následujícím způsobem: 
 
„Uveďte, prosím, aktivní registrované sportovce dle bodu 2.3 výzvy (k 30. 11. 2022) spadající do 

vymezené věkové kategorie, za které jsou hrazeny členské příspěvky a účastní se soutěží 

organizovaných sportovním svazem.  Všichni registrovaní/evidovaní sportovci jsou zavedeni do 

Rejstříku sportu.“ 
 

11. V příloze 26.7. Výsledky OH se ve sloupci E umožňuje doplnění roku 2022. 
 

12. V příloze 26.8. Popis kritérií věcného hodnocení a další podmínky pro jednotlivé oblasti podpory se 
plošně nahrazuje datum 31. 10. 2022 následujícím způsobem: 

„30. 11. 2022“ 

13. V příloze 26.9. Svazy skupin se ve sloupci Individuální sporty „OH malé“ se text v řádku 34. nahrazuje 
na:    

„34. 69344566 Česká unie kolečkových sportů“ 
 

a ve sloupci ostatní sporty se odstraňuje text na řádku č. 114, který zní: 
 

„114. 69344566 Česká unie kolečkových bruslí“ 

14. V příloze 26.8. Popis kritérií věcného hodnocení a další podmínky pro jednotlivé oblasti podpory se 
na straně 2 odstavec druhý se za větu „Tento postup bude opakován, dokud nedojde k vyčerpání celé 

alokace“ vkládá věta: „Předchozí ustanovení neplatí v případě významně energeticky náročných 

sportů.“ 
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15. V příloze 26.8. Popis kritérií věcného hodnocení a další podmínky pro jednotlivé oblasti podpory se 

na straně 2 vkládá před Oblast podpory dle bodu 3.1. odstavec 1. Výzvy - „Organizace činnosti 

sportovní organizace svazového charakteru“ vkládá odstavec v následujícím znění: 

„Pokud nastane situace, že vypočtená částka dotace žadatele bude nižší než částka odpovídající 90 
% dotace v poměru alokace k roku 2021, bude oprávněnému žadateli stanovena částka dotace 

procentuálně dle konečné výše alokovaných prostředků tak, že se navýší procento dotace v poměru 

k roku 2021 až do výše 90 % roku 2021.“ 

 
 

Čl. 3  

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách NSA. 
 
 
 
 
 

  
 

Ing. Markéta Kabourková 
místopředsedkyně Národní sportovní agentury  
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