
 

 

 

 

 

  
 

 
 

Výzva k předkládání Koncepcí rozvoje 
jednotlivých druhů sportů pro zdravotně 

postižené sportovce  
č.j.: NSA-0295/2020/01 
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1. Úvodní ustanovení 
 

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) vyzývá na základě schváleného Strategického 
plánu rozvoje parasportu v ČR na roky 2020–2022 k podání Koncepcí rozvoje jednotlivých 
druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce (dále také „Koncepce“) všechny relevantní 
subjekty. 
Výzva k předkládání Koncepcí (dále jen „Výzva“) slouží k naplnění cíle Strategického plánu 
rozvoje parasportu v ČR na roky 2020–2022, v jehož rámci má být vytvořena komplexní 
strategie systému parasportu s nastavením demokratických, transparentních a rovných 
podmínek pro všechny cílové skupiny v každém sportovním odvětví pro zdravotně postižené 
sportovce (dále jen „ZPS“). 
 

2. Oprávnění předkladatelé 
 

Oprávněným předkladatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře 
sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky: 

a) předkladatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

b) hlavním předmětem činnosti předkladatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu 
pro ZPS nebo činnost pro specifický druh sportu s podporou ZPS, a to prokazatelně 
alespoň po dobu jednoho roku; 

c) předkladatelem může být sportovní svaz nebo sportovní asociace s celostátní 
působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo specifický druh 
sportu určený pro ZPS, nebo sportovní svaz s celostátní působností pro specifický druh 
sportu, v jehož působnosti je také inkluze ZPS v daném sportu, tedy svaz, který v daném 
druhu sportu podporuje sport ZPS; 

Výše uvedené podmínky dle bodu 2. písm. a) až c) musí žadatel splnit kumulativně, tedy 
všechny podmínky musí být naplněny současně.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Povinné náležitosti koncepce 
 

Předkládané koncepce musí splňovat následující náležitosti: 
a) musí být vypracované ve struktuře, která je u vedena v příloze č. 1 této Výzvy – Povinná 

struktura osnovy Koncepce (dále jen „Osnova“); 
b) část Vize na období 2020-2022 musí být vypracována v souladu se základními 

dokumenty a pravidly všech relevantních mezinárodních autorit vztahujících se pro 
daný sport; 

NSA si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat předkladatele Koncepce  
k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro její doplnění. 
 

4. Lhůta pro podání návrhů koncepce a způsob podání 
 

Zpracovaná Koncepce podepsaná oprávněnou osobou musí být podána nejpozději do 
15.8.2020 jedním z následujících způsobů: 

a) v elektronické podobě do datové schránky NSA, ID: vnadiz2, přičemž za okamžik 
podání je třeba považovat moment dodání dokumentu do datové schránky NSA 
jakožto orgánu veřejné moci bez ohledu na to, zda a kdy se fakticky oprávněná osoba 
NSA, která má k datové schránce přístup, do datové schránky přihlásí; 

b) v elektronické podobě na e-mail: kolinska@agenturasport.cz  formou souboru PDF 
opatřeného elektronickým podpisem statutárního zástupce předkladatele, přičemž za 
okamžik podání je třeba považovat moment doručení dokumentu do označené e-
mailové adresy bez ohledu na to, zda a kdy se fakticky oprávněná osoba NSA 
s obsahem elektronické zprávy seznámí; 

c) v listinné podobě osobně na podatelnu NSA, adresa Českomoravská 2420/15, Praha 
9, přičemž za okamžik podání je třeba považovat moment fyzického doručení 
dokumentu na podatelnu potvrzené otiskem úředního razítka;  

d) v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 
uvedenou v písm. c), přičemž za okamžik podání je třeba považovat moment fyzického 
doručení dokumentu na podatelnu potvrzené otiskem úředního razítka. 

Návrhy Koncepcí před podáním je možné v dostatečném předstihu konzultovat. Kontaktní 
osobou je Mgr. Hana Kolínská, e-mail: kolinska@agenturasport.cz, mob: +420 704 857 080. 
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5. Vyhodnocení koncepcí a výběr gestora pro jednotlivé 
sportovní odvětví 

 

Z předkladatelů Koncepcí jednotlivých sportů, které NSA za pomoci odborné komise  
a Národní rady pro sport vyhodnotí jako nejlépe vyhovující podmínkám uvedeným v této 
Výzvě, budou vybráni gestoři jednotlivých sportů.  
 
5.1. Způsob a kritéria hodnocení žádostí:   
 
Všechny ve smyslu bodu 4. písm. a) až d) řádně podané a zaevidované Koncepce budou 
vyhodnocovány ve dvou fázích: 

• Formální a prvotní věcná kontrola formou ověření, zda je Koncepce úplná, v souladu 
s požadovanými náležitostmi a předkladatel vyhovuje podmínkám Výzvy podle kritérií 
v bodě 2, 3, a 4. 

• Hodnocení technické kvality Koncepce bodováním dle bodových kritérií, která jsou 
obsažena v příloze č.1. Body se přidělují na základě posouzení kvality informací 
jednotlivých částí Osnovy z hlediska srozumitelnosti a komplexnosti požadovaných 
informací a zejména za soulad vizí Koncepce se základními dokumenty a pravidly 
relevantních mezinárodních autorit pro jednotlivý sport. Bodová kritéria v příloze 
obsahují výčet povinného minimálního počtu bodů za každou část povinné osnovy, 
který je zároveň minimálním požadavkem pro stanovení gestora pro daný sport.  
V případě předložení více stejně kvalitních koncepcí pro stejnou oblast pararsportu 
bude pro stanovení gestora rozhodovat členství předkladatele v odpovídající 
mezinárodní autoritě. Za dokumenty stejné kvality lze považovat ty, jejichž celkový 
bodový rozdíl není větší než 5 bodů. 

 
V případě, že nebude v jednotlivém sportovním odvětví vybrána žádná z předložených 
koncepcí, bude NSA iniciovat u neúspěšných předkladatelů předložení nové koncepce. NSA 
bude opět působit pro předkladatele jako mediátor pro případná jednání mezi jednotlivými 
subjekty nebo jako poradce při odstranění všech nejasností spojených s požadavky na 
výslednou podobu Koncepce.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

6. Role gestora 
 

Gestor se stane jediným oprávněným žadatelem v dotačních výzvách zaměřených na podporu 
sportovní reprezentace ZPS a na podporu sportovních spolků ZPS s celostátní působností, pro 
specifický druh zdravotního postižení sportovců nebo pro specifický druh sportu pro ZPS 
vyhlášených NSA.  

Předložením Koncepce na NSA se gestor zavazuje k jejímu naplňování. V oprávnění NSA je 
ověřit plnění cílů koncepce a popřípadě přijmout adekvátní opatření (např. vyzvat gestora 
k nápravě nebo stanovit nového gestora na základě rozhodnutí odborné komise a Národní 
rady pro sport). Předložením koncepce na NSA souhlasí gestor s jejím zveřejněním a dalším 
nakládání pro účely vyhodnocení plnění cílů Strategie plánu rozvoje parasportu v ČR  
a v souvislosti s finanční podporou v oblasti parasportu. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
           Příloha: Povinná struktura osnovy Koncepce 
 

Název: Koncepce rozvoje (doplňte sportovní odvětví) 2020-2022 

1. Historie daného parasportu (doplňte sportovní odvětví) v ČR (povinně celkem  
min. 4 body pro gestorství) 
a) Od kdy se daný sport realizuje. (max. 1 bod) 
b) Kolik subjektů s celorepublikovou působností daný sport realizuje (vyjmenovat).  

(max. 1 bod) 
c) Který ze subjektů je členem mezinárodní autority. (max.1 bod) 
d) Historie spolupráce mezi subjekty uvedenými v bodě 1 b) - pozitivní i negativní.  

(max.1 bod) 
2. Současný stav (povinně celkem min. 6 bodů pro gestorství) 

a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů (max.1 bod) 
b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů (max.1 

bod) 
c) Systém práce s mládeží a talenty (max.1 bod) 
d) Systém organizace soutěží (max.1 bod) 
e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (max.1 bod) 
f) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (max.1 bod) 

3. Vize na období 2020-2022 (povinně celkem min. 7 bodů pro gestorství) 
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (2 body; povinně min. 1 bod) 
b) Organizační struktura sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod) 
c) Systém organizace soutěží (2 body; povinně min. 1 bod) 
d) Systém organizace reprezentace (2 body; povinně min. 1 bod) 
e) Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (2 body; povinně 

min. 1 bod) 
f) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty) (2 body; povinně 

min. 1 bod) 
g) Mediální koncepce, práce s veřejností (2 body; povinně min. 1 bod) 

4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 
bod pro gestorství) 

5. Finanční zajištění činnosti (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 
6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 
7. Povinnou přílohou předkládané koncepce jsou základní dokumenty všech 

mezinárodních sportovních autorit, ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí 
platný odkaz na webové stránky s těmito dokumenty. (2 body; povinně min. 1 bod 
pro gestorství) 

8. Nepovinné přílohy  
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