
 

III. 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

Obecná část 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo“) připravuje v souladu se 

zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. (dále jen 

„zákon“) zavedení nového informačního systému veřejné správy – Rejstříku sportovních 

organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen „rejstřík“). 

Zákon v § 3a odst. 9 ukládá ministerstvu stanovit vyhláškou formát a strukturu datové zprávy, 

jejímž prostřednictvím budou sportovní organizace a žadatelé žádající o podporu ze státního 

rozpočtu zapisovat údaje do rejstříku. 

 

II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů 

Navrhovaná právní úprava navazuje na vymezení rejstříku v souladu se zákonem. Povinnost 

zapsat se do rejstříku je stanovena primárně sportovním organizacím. U sportovních zařízení 

mají povinnost zapsat do rejstříku údaje o těchto zařízeních rovněž žadatelé o podporu ze 

státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c zákona na pořízení nebo technické zhodnocení 

sportovního zařízení. 

Rejstřík je ze zákona neveřejný, vyjma údajů, které jsou veřejně přístupné také způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Informační systém veřejné správy tedy bude obsahovat část 

veřejnou a neveřejnou: 

Veřejná část bude obsahovat ze zákona: 

- seznam zapsaných sportovních organizací s počtem sportovců a trenérů v nich 

sdružených, 

- seznam zapsaných sportovních zařízení.  

Neveřejná část bude obsahovat ze zákona: 

- údaje o sportovních organizacích (IČO, název, sídlo, předmět hlavní činnosti, předmět 

činnosti v oblasti sportu, členství v jiné sportovní organizaci, ukončení činnosti 

sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum, a údaje o sportovní organizaci, 

která je v ní sdružena, ve stejném rozsahu), 

- údaje o fyzických osobách, které jsou sdruženy ve sportovní organizaci (jméno 

a příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, druh sportu u sportovců, státní 

občanství u cizinců, datum začátku činnosti, datum ukončení činnosti), 

- údaje o sportovních zařízeních – nemovitostech (adresa, druh sportovního zařízení, 

výše a účel podpory ze státního rozpočtu). 

Neveřejná část rejstříku bude přístupná po přihlášení skupině:  

- zapsaných sportovních organizací, které mohou vkládat údaje a tyto své údaje 

následně prohlížet a exportovat,  

- administrátorů ministerstva, kteří mohou spravovat uživatelské účty a číselníky, 

a prohlížet, zapisovat a exportovat všechny údaje v databázi k jejich další analýze.  
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Údaje o sportovní organizaci (uživateli rejstříku) budou do rejstříku zapsány prostřednictvím 

elektronického formuláře žádosti o vytvoření uživatelského účtu, který sportovní organizace 

zašle ve formátu PDF ministerstvu. Stejným způsobem (elektronickým formulářem) budou 

zapisovány také informace o sportovním zařízení, na které je žádána podpora ze státního 

rozpočtu určená na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení, a to v případě, 

že se nejedná o sportovní organizace, které splní povinnost zapsat předmětné informace 

o takovém sportovním zařízení do rejstříku ve formátu CSV (viz níže). Dále budou 

prostřednictvím formulářů zaslaných ve formátu PDF zapisovány také informace o ukončení 

činnosti sportovní organizace (resp. sportovní organizace v ní sdružené) v oblasti sportu. 

Hromadné údaje o sdružených sportovních organizacích (tj. klubech, tělovýchovných 

jednotách atd.), o evidovaných fyzických osobách a také o sportovních zařízeních užívaných 

sportovní organizací budou zapisovány ve formátu CSV (comma-separated values) 

prostřednictvím aplikace rejstříku, do které budou sportovní organizaci přiděleny přístupové 

údaje. V rejstříku budou hodnoty v souboru CSV oddělovány středníkem, protože čárka může 

být vlastní součástí některých předávaných údajů.  

Prostřednictvím prvního souboru CSV budou zapisovány hromadné údaje o sdružených 

sportovních organizacích. Soubor bude obsahovat tyto položky: 

název položky komentář 

NAZEV název sportovní organizace 

ICO                    identifikační číslo organizace 

KOD_ADM                
kód adresního místa ČUZAK (nahrazuje celou 
adresu) – sídlo sportovní organizace 

NAZEV_OBCE             název obce 

NAZEV_CASTI_OBCE       název části obce 

NAZEV_ULICE            název ulice 

CISLO_POPISNE          číslo popisné 

CISLO_ORIENTACNI       číslo orientační 

ZNAK_CISLA_ORIENTACNIHO znak čísla orientačního 

PSC                    PSČ 

HLAVNI_CINNOST                 předmět hlavní činnosti 

CINNOST_VE_SPORTU  předmět činnost v oblasti sportu 

UKONCENI_CINNOSTI           datum ukončení činnosti v oblasti sportu 

CLENSTVI_V_JINE_ORGANIZACI             
informace o členství sportovní organizace 
v jiné sportovní organizaci 

 

Prostřednictvím druhého souboru CSV budou zapisovány hromadné údaje o fyzických 

osobách. Soubor bude obsahovat tyto položky: 

název položky komentář 

JMENO                  jméno, jména 

PRIJMENI               příjmení 

DEN_NAROZENI           den 

MESIC_NAROZENI         měsíc 

ROK_NAROZENI           rok 

KOD_ADM                
kód adresního místa ČUZAK (nahrazuje celou 
adresu) – místo pobytu osoby 

NAZEV_OBCE             název obce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYUGUUK5)



 

NAZEV_CASTI_OBCE       název části obce 

NAZEV_ULICE            název ulice 

CISLO_POPISNE          číslo popisné 

CISLO_ORIENTACNI       číslo orientační 

ZNAK_CISLA_ORIENTACNIHO znak čísla orientačního 

PSC                    PSČ 

SVAZ                   
název registrující sportovní organizace na 
úrovni svazu 

KLUB                   

název registrující sportovní organizace na 
úrovni  klubu/tělovýchovné 
jednoty/pobočného spolku/sdružení fyzických 
osob 

NAZEV_ODDILU           
název registrující sportovní organizace na 
úrovni   
oddílu  

SPORTOVEC              je osoba sportovec? (ano/ne) 

TRENER                 je osoba trenér? (ano/ne) 

DRUH_SPORTU            druh sportu (u sportovců) 

CLENSTVI_OD             osoba evidována od 

CLENSTVI_DO             osoba evidována do 

OBCANSTVI              státní občanství (u cizinců) 

 

Prostřednictvím třetího souboru CSV budou zapisovány hromadné údaje o sportovních 

zařízeních, která sportovní organizace užívá pro činnost v oblasti sportu. Soubor bude 

obsahovat tyto položky: 

název položky komentář 

TYP_OBJEKTU             druh sportovního zařízení 

KOD_ADM                 
kód adresního místa ČUZAK (nahrazuje celou 
adresu) – adresa sportovního zařízení 

NAZEV_OBCE              název obce 

NAZEV_CASTI_OBCE        název části obce 

NAZEV_ULICE             název ulice 

CISLO_POPISNE           číslo popisné 

CISLO_ORIENTACNI        číslo orientační 

ZNAK_CISLA_ORIENTACNIHO znak čísla orientačního 

PSC                     PSČ 

DOTACE_UCEL účel dotace na sportovní zařízení 

DOTACE_CASTKA výše dotace na sportovní zařízení 

DOTACE_ROK rok udělení dotace na sportovní zařízení 

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva 

Evropské unie 

Ve smyslu čl. 165 a 166 (hlava XII) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) je 

společná politika všeobecného a odborného vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů 
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a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU plně respektuje odpovědnost národní 

právní úpravy členských států v oblasti organizace vzdělávacích systémů. 

Primárně však platí, že národní právní úprava musí respektovat základní zásady práva EU 

a zejména základní svobody vnitřního trhu (volný pohyb osob a svoboda usazování) podle 

čl. 45 až 55 SFEU.  

Znění čl. 165 (hlava XII) SFEU deklaruje podporu evropských hledisek sportu s přihlédnutím 

k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské 

a výchovné funkci. Činnost EU je pak v této oblasti zaměřena zejména na rozvoj evropského 

rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce 

mezi subjekty odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity sportovců, 

obzvláště mladých sportovců.  

Předloženého návrhu vyhlášky se týká rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 

Oblasti poskytování státních podpor a dotací se dále v širších souvislostech týkají také pravidla 

hospodářské soutěže upravená v čl. 107 a násl. SFEU a s nimi související sekundární akty 

práva EU, zejm. nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 

v souladu s čl. 107 a 108 SFEU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem.  

Navrhovaná právní úprava je s výše uvedenými principy plně v souladu. Navrhovaná vyhláška 

neimplementuje do právního řádu České republiky právo EU ani s ním není v rozporu. 

Stanovená vyhláška není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána. 

 

IV. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 

Zákon o podpoře sportu blíže specifikuje oblasti, na něž lze podporu ze státního rozpočtu 

v oblasti sportu použít. Přímé dopady na státní a jiné veřejné rozpočty nemá, ale představuje 

nástroj pro potenciální šetření veřejných prostředků z důvodu transparentnějších a 

konkrétnějších pravidel podpory sportu a předpoklad hospodárnějšího zacházení s veřejnými 

rozpočty. Zavedením rejstříku se zefektivní tvorba a realizace státní politiky v oblasti sportu, 

jelikož co nejpřesnější data jsou nezbytným zdrojem pro nastavování jednotlivých opatření. 

Údaje obsažené v rejstříku představují klíčové východisko pro efektivní tvorbu transparentní 

státní politiky v oblasti sportu, což představuje potenciálně fiskálně pozitivní opatření. 

Zavedení rejstříku je významné pro nastavení objemu a struktury financování podpory sportu 

ze státního rozpočtu s lepším cílením na konečného příjemce, dosažení větší transparentnosti 

sportovního prostředí s cílem zpřehlednění dotační politiky, jelikož sportovní organizace 

nezapsané v rejstříku nebudou moci čerpat dotace z dotačních programů. Vlastní zprovoznění 

rejstříku představuje dopady na státní rozpočet v řádu jednotek milionů korun.  

Stanovení vyhlášky nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky. Rejstřík 

bude mít zanedbatelný dopad na rozpočty krajů a obcí. Zavedení rejstříku nebude mít sociální 
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dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny či dopady na životní 

prostředí.   

 

V. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná vyhláška nemá dopad na diskriminaci ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

 

 

VI. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 

Zápis údajů do rejstříku představuje pro žadatele o finanční podporu ze státního rozpočtu 

povinnost ze zákona o podpoře sportu. Od subjektů údajů, členů sportovních organizací, proto 

není vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů v rejstříku. 

Ochrana informací zpracovávaných rejstříkem, včetně osobních údajů fyzických osob, bude 

zajištěna na všech úrovních. Na organizační úrovni bude zpracován organizační i provozní řád 

vč. nastavení řízení incidentů, z pohledu procesů budou uživatelé i administrátoři rejstříku 

proškoleni, a osobní údaje budou v zákonem vymezených případech anonymizovány. Na 

technické úrovni budou údaje uloženy na režimovém pracovišti s omezeným přístupem, na 

zabezpečeném datovém úložišti se systémem přístupových práv. Vzdálený přístup bude 

zajištěn bezpečnostním protokolem https.  

Zálohy údajů budou uloženy v šifrované podobě na odděleném režimovém pracovišti 

s omezeným přístupem.  

 

VII. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná vyhláška nemá dopad na vznik nových korupčních rizik. Předmětný návrh 

vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat a nerozšiřuje 

kompetence orgánů veřejné správy. Přiměřený je rozsah nových pravidel výkonu kompetencí 

orgánů veřejné moci, zejména pravidel pro poskytování podpory sportu ze státního rozpočtu. 

Jedním z nových pravidel je kontrola pravdivosti údajů o členské základně sportovních 

organizací jako příjemců dotací. Veřejná správa je schopna plošně kontrolovat a vynucovat 

dodržování dané regulace. Z návrhu vyhlášky je zřejmě, že kompetentním orgánem v dané 

věci rozhodovat je ministerstvo. Nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho 

obtížně kontrolovatelného orgánu nebo jeho části a ani nedochází k neodůvodněnému a 

neurčitému rozdělení pravomocí mezi vyšší počet osob.  

Na poptávkové straně stojí při rozhodování o poskytnutí údajů do rejstříku zejména 

ministerstvo, což je dáno ze zákona o podpoře sportu. Nabídkovou stranu představují příjemci 

státní podpory na oblast sportu. Okruh oprávněných žadatelů o finanční podporu ze státního 

rozpočtu v současnosti upravují vyhlášení jednotlivých dotačních programů. Povinnost údaje 

zapsat do rejstříku budou mít primárně střešní sportovní organizace a národní sportovní svazy, 

a to včetně údajů o jejich případné podřízené struktuře (sportovní kluby, tělovýchovné jednoty 

aj.) a dále žadatelé o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c zákona na pořízení 

nebo technické zhodnocení sportovního zařízení. 
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Rejstřík samotný je prevencí před možným korupčním rizikem souvisejícím s manipulací 

s počty osob evidovaných ve sportovní organizaci. Právní stav předpokládá existenci jasného 

modelu informačního systému veřejné správy, do kterého jsou zapisovány konkrétní údaje o 

sportovních organizacích a sportovních zařízeních. 

 

VIII. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná vyhláška nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 (Předmět úpravy) 

Vymezuje předmět úpravy v souladu s § 3a odst. 9 zákona. 

K § 2 (Formát a struktura datové zprávy) 

Ustanovení vymezuje přípustný formát a strukturu datových zpráv, jejichž prostřednictvím 

sportovní organizace, resp. žadatelé o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c 

zákona zapisují požadované údaje o sportovní organizaci, sportovcích, trenérech 

a sportovních zařízeních do rejstříku.  

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“), platí, že orgán veřejné moci je oprávněn 

požadovat poskytnutí referenčních údajů od osob, po kterých je jiným právním předpisem 

doložení takových údajů požadováno, pouze tehdy, pokud nastane některá ze situací, která je 

předpokládána v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona o základních registrech, tj. např. pokud údaj 

není v příslušném základním registru obsažen nebo je označen jako nesprávný. 

Podobně je tomu i u změn údajů obsažených v základním registru osob (viz změna názvu 

sportovní organizace), kdy tento základní registr eviduje právnické osoby a některé fyzické 

osoby a lze z něj údaje v rozsahu podle § 61 zákona o základních registrech využívat. Pro 

výmaz údajů, lze ze základních registrů převzít např. údaj o úmrtí fyzické osoby či o výmazu 

právnické osoby, kdy z této skutečnosti nepochybně plyne, že zapsaná fyzická osoba přestala 

být členem, trenérem, resp. že zapsaná právnická osoba přestala být sportovní organizací, 

a tedy by mělo dojít k výmazu z rejstříku. 

Povinné osoby jsou povinny zajistit zápis pouze těch údajů, které nelze zjistit ze základních 

registrů. 

V odstavci 1 jsou stanoveny formát a struktura datové zprávy, kterou sportovní organizace 

zapisují do rejstříku základní údaje o sportovní organizaci a údaje o ukončení činnosti 

sportovní organizace (resp. sportovní organizace v ní sdružené) v oblasti sportu.  

Na internetových stránkách ministerstva budou pro tyto účely elektronické formuláře, jeden 

pro žádost o vytvoření uživatelského účtu se základními údaji o sportovní organizaci a druhý 

pro zápis ukončení činnosti sportovní organizace (resp. sportovní organizace v ní sdružené) 

v oblasti sportu včetně data ukončení této činnosti. Řádně vyplněné elektronické formuláře 

bude možné ve formátu PDF odeslat do datové schránky ministerstva, případně 

prostřednictvím elektronické pošty opatřené elektronickým podpisem, nebo písemně na 

adresu ministerstva.  
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V odstavci 2 jsou stanoveny formát a struktura datové zprávy, kterou sportovní organizace 

zapisují do rejstříku další požadované údaje, konkrétně základní údaje o sportovních 

organizacích, které jsou v ní sdruženy, údaje o fyzických osobách (sportovcích a trenérech), 

které jsou u ní evidovány, a údaje o sportovních zařízeních, která sportovní organizace užívá 

pro činnost v oblasti sportu.  

Sportovní organizace se pomocí přidělených přihlašovacích údajů přihlásí do aplikace rejstříku 

a zapíše do rejstříku požadované údaje. Jedna datová zpráva ve formátu CSV je určena pro 

údaje o sportovních organizacích, které jsou v dané sportovní organizaci sdruženy. Druhá 

datová zpráva ve formátu CSV je určena pro údaje o fyzických osobách (sportovcích 

a trenérech) evidovaných u sportovní organizace. Třetí datová zpráva  ve formátu CSV je 

určena pro údaje o sportovních zařízeních, která sportovní organizace užívá pro činnost 

v oblasti sportu. 

V odstavci 3 jsou stanoveny formát a struktura datové zprávy, kterou se zapisují do rejstříku 

údaje o sportovních zařízeních, a to specificky pro žadatele o podporu ze státního rozpočtu 

podle § 6b nebo 6c zákona, kteří nejsou sportovní organizací.  

Na internetových stránkách ministerstva bude zveřejněn elektronický formulář. Řádně 

vyplněný elektronický formulář bude možné ve formátu PDF odeslat do datové schránky 

ministerstva, případně prostřednictvím elektronické pošty opatřené elektronickým podpisem, 

nebo písemně na adresu ministerstva.  

V odstavci 4 je specifikována podoba datové zprávy ve formátu CSV, jejímž prostřednictvím 

sportovní organizace zapisují do rejstříku údaje podle odstavce 2. Jedná se o formu výčtu 

požadovaných údajů oddělených středníkem, a to bez mezer v textu před středníkem a za 

středníkem, v pořadí stanoveném provozní dokumentací rejstříku. 

 

K § 3 (Účinnost) 

Stanovuje se účinnost předpisu ke dni 1. července 2018 v návaznosti na přechodná 

ustanovení obsažená v zákoně č. 230/2016 Sb. 
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