
 

 

II. 
 

Návrh 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne    2018,  

o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní 
organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení 

údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 3a odst. 9 zákona 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. (dále jen „zákon“): 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje formát a strukturu datových zpráv, jejichž prostřednictvím sportovní 
organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu a žadatel o podporu ze státního rozpočtu 
podle zákona zapisuje údaje do rejstříku. 

 

§ 2 

Formát a struktura datové zprávy 

(1) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu zapíše do rejstříku ve 
formátu PDF se strojově čitelnými údaji prostřednictvím elektronických formulářů, které 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní na svých internetových stránkách,  

a) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti 
a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci, 

b) ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum, 

c) údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena, v rozsahu písmene b). 

 

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu zapíše do rejstříku ve 
formátu CSV prostřednictvím elektronických formulářů, které Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy zveřejní na svých internetových stránkách,  

a) údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena, v rozsahu odstavce 1 písm. a), 

b) jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu sportovce a trenéra 
evidovaného u sportovní organizace, která je v ní sdružena; nemá-li sportovec nebo 
trenér místo pobytu na území České republiky, adresu místa na území České republiky, 
kde se převážně zdržuje; v případě sportovce rovněž druh sportu, který sportovec 
vykonává; v případě cizinců rovněž státní občanství, 

c) údaje v rozsahu písmene b) o sportovci nebo trenérovi u ní evidovaném, pokud tyto 
údaje nezapsala sportovní organizace, ve které je sdružena,  

d) datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní 
organizace v daném kalendářním roce evidován, 
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e) datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu d), 

f) sportovní zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu; do rejstříku zapíše adresu 
sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení a údaje o výši a účelu podpory 
ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c zákona, byla-li poskytnuta na pořízení nebo 
technické zhodnocení sportovního zařízení. 

 

(3) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c zákona, který nezapisuje do 
rejstříku údaje podle odstavce 1, zapíše do rejstříku údaje v rozsahu odstavce 2 písm. f) ve 
formátu PDF se strojově čitelnými údaji prostřednictvím elektronických formulářů, které 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní na svých internetových stránkách. 

 

(4) Údaje podle odstavce 2 zapisují sportovní organizace žádající o podporu ze státního 
rozpočtu ve formě výčtu požadovaných údajů oddělených středníkem, a to bez mezer v textu 
před středníkem a za středníkem, v pořadí vyplývajícím z provozní dokumentace rejstříku.  

 

§ 3 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018. 

 

 

 

Ministr: 
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