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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky 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 

V souladu s Jednacím řádem vlády byl materiál zaslán dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy do připomínkového řízení dne 
10. dubna 2018. Připomínkové řízení bylo ukončeno dne 2. května 2018. Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

č. 1 Doporučující 
Úvodní větu doporučujeme upravit tak, aby v ní bylo obsažené nejen zmocňovací 
ustanovení, ale též, která ustanovení zákona o podpoře sportu navrhovaná vyhláška 
provádí. V úvodní větě dále doporučujeme za slovo „podporu“ vložit slovní spojení 
ze státního rozpočtu“. Uvedené doporučujeme s ohledem na znění § 3a, § 6b a § 6c 
zákona č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Částečně akceptováno.  
Navrhovaná vyhláška provádí § 3a 
odst. 9 zákona č. 115/2001 Sb., 
o podpoře sportu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o podpoře 
sportu“). Znění úvodní věty navrhované 
vyhlášky je v tomto ohledu dostačující 
a v souladu s čl. 38 legislativních 
pravidel vlády. 
 
V ustanovení § 1 navrhované vyhlášky 
(domníváme se, že na toto ustanovení 
bylo připomínkou mířeno, neboť 
v úvodní větě se slovo „podporu“ 
nevyskytuje) byl text upraven dle 
připomínky Ministerstva pro místní 
rozvoj i dalších připomínkových míst: 
„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 
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zapisuje údaje do rejstříku.“ 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

č. 1 Doporučující 
K názvu vyhlášky: 
Dle § 3a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „zákon“) je 
rejstřík informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o 
sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Název vyhlášky 
nadto uvádí údaje o trenérech. Doporučujeme uvést název vyhlášky do souladu 
s dikcí zákona. 

Vysvětleno.  
V § 3 odst. 1 písm. j) zákona o podpoře 
sportu byla zavedena legislativní 
zkratka pro „rejstřík sportovních 
organizací žádajících o podporu ze 
státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c 
a sportovců, trenérů a sportovních 
zařízení, na jejichž činnost se žádá 
o poskytnutí této podpory (dále jen 
„rejstřík“)“.  
 
Dále dle § 3a zákona o podpoře sportu 
sportovní organizace žádající o podporu 
ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 
 § 6c téhož zákona zapisuje do rejstříku 
údaje o sportovní organizaci, 
sportovcích a trenérech evidovaných 
u sportovní organizace, a o sportovních 
zařízeních, které užívá pro činnost 
v oblasti sportu.  
 
Z výše uvedených důvodů považujeme 
za žádoucí, aby byli v názvu vyhlášky 
i samotného rejstříku explicitně uvedeni 
i trenéři. 
 

č. 2 Zásadní 
K § 2 
Navrhujeme vypustit duplicity vyhlášky a zákona v oblasti obsahu údajů, které 
povinné osoby zapisují do rejstříku. Vhodnějším se jeví např. odkaz na ustanovení 
zákona, která již výčet požadovaných údajů stanovují.  

 

Neakceptováno.  
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy bylo ustanovením § 3a 
odst. 9 zákona o podpoře sportu 
zmocněno ke stanovení formátu 
a struktury datové zprávy, jejímž 
prostřednictvím sportovní organizace 
a žadatelé o podporu zapisují údaje 
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podle § 3a odst. 3 a 4 téhož zákona.  
 
Jednotlivé skupiny požadovaných údajů 
budou do rejstříku zapisovány různými 
způsoby (datovými zprávami) 
popsanými v jednotlivých odstavcích § 2 
navrhované vyhlášky - jednak 
elektronickými formuláři se strojově 
čitelnými údaji ve formátu PDF, jednak 
elektronickými formuláři ve 
formátu CSV. 
 
S ohledem na více způsobů zápisu 
požadovaných údajů do rejstříku a pro 
přehlednost vyhlášky pro sportovní 
organizace a žadatele o podporu, které 
mají povinnost dané údaje do rejstříku 
zapisovat, byly požadované údaje ve 
vyhlášce uvedeny a rozděleny do 
jednotlivých odstavců v souvislosti se 
specifikací formátu a struktury 
jednotlivých datových zpráv (PDF, 
CSV). 
 

č. 3 Doporučující 
K § 2 odst. 1 písm. c) 
Je-li záměrem tohoto ustanovení, jak uvádí důvodová zpráva, aby byly zapsány 
„základní údaje o sportovní organizaci a údaje o ukončení činnosti sportovní 
organizace (resp. sportovní organizace v ní sdružené)“, pak je třeba doplnit také 
odkaz na písmeno b). Není zřejmé, proč jsou základní údaje uváděny až podle odst. 
2. Doporučujeme doplnit, popřípadě vysvětlit.  
 

Vysvětleno.  
Odkaz na písmeno b) je uveden v § 2 
odst. 1 písm. c) navrhované vyhlášky. 
 
Údaje uvedené v § 2 odst. 1 
navrhované vyhlášky budou do rejstříku 
zapisovány elektronickým formulářem 
se strojově čitelnými údaji ve 
formátu PDF. 
 
Údaje uvedené v § 2 odst. 2 
navrhované vyhlášky budou do rejstříku 
zapisovány elektronickým formulářem 
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ve formátu CSV.  
 
Základní údaje o sportovních 
organizacích, které jsou sdruženy 
ve sportovní organizaci, a to v rozsahu 
odstavce 1 písm. a), byly do odstavce 2 
zařazeny z technicko-systematických 
důvodů – neboť je třeba tyto údaje do 
rejstříku zapisovat prostřednictvím 
elektronického formuláře ve 
formátu CSV. Naproti tomu údaje 
o ukončení činnosti sportovní 
organizace, případně sportovní 
organizace, která je v ní sdružena, 
v oblasti sportu, budou do rejstříku 
zapisovány prostřednictvím 
elektronického formuláře se strojově 
čitelnými údaji ve formátu PDF, proto 
byly zařazeny do odstavce 1. 
 

č. 4 Doporučující 
K § 2 odst. 1 až 3 
Na konec návětí odstavců 1 a 2 a za slova „strojově čitelnými údaji“ v odst. 3 
doporučujeme doplnit slova „vydaných ministerstvem“. 
 

Akceptováno jinak.  
V ustanovení § 2 navrhované vyhlášky 
byl text upraven dle připomínky 
Ministerstva vnitra i dalších 
připomínkových míst: 
 
„(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,“. 
 
„(2) Sportovní organizace žádající 
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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,“. 
 
„(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.“ 
 

 

Ministerstvo 
financí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

č. 1 Doporučující 
Podle první věty Předkládací zprávy je „Vládě ČR je předkládán materiál ….“. Návrh 
vyhlášky však vláda neprojednává, je překládán pouze Legislativní radě vlády. 
 

Akceptováno. 
 
Text Předkládací zprávy byl upraven dle 
připomínky Ministerstva financí: 
 
„Legislativní radě vlády je předkládán 
materiál …“ 

 

č. 2 Doporučující 
V úvodu části IV. Důvodové zprávy je uvedeno: „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.“. Informace o dopadu se tedy vztahuje k zákonu o podpoře 
sportu, nikoli k předloženému návrhu vyhlášky. 

Neakceptováno. 
Informace o dopadu se vztahuje 
k zákonu o podpoře sportu, ale taktéž 
k Rejstříku sportovních organizací, 
sportovců, trenérů a sportovních 
zařízení, jelikož je zakotven v § 3a 
zákona o podpoře sportu. 
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V dalším odstavci je (stejně jako v Předkládací zprávě) uvedeno:“ Rejstřík bude mít 

zanedbatelný dopad na rozpočty krajů a obcí.“. Není zřejmé, co to znamená – zda 

se jedná o zanedbatelný finanční dopad, protože kraje a obce předkládají pouze 

minimální počet žádostí o dotace v oblasti podpory sportu, či zda předkladatel 

považuje vyplnění údajů do Rejstříku minimálně administrativně náročný. 

č. 3 Doporučující 
Doporučujeme doplnit předkládací zprávu o informaci, jaká je provázanost mezi 
Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení a 
dotačním systémem IS Sport jako základem pro úplnou elektronickou administraci 
žádostí o poskytnutí dotace. 

Neakceptováno. 
V současnosti není žádná provázanost 
mezi Rejstříkem sportovních organizací, 
sportovců, trenérů a sportovních 
zařízení s dotačním systémem IS Sport. 
Ale plánuje se propojení těchto 
systémů. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

č. 1 Doporučující  
Úvodní větu doporučujeme upravit tak, aby v ní bylo obsažené nejen zmocňovací 
ustanovení, ale též, která ustanovení zákona o podpoře sportu navrhovaná vyhláška 
provádí. V úvodní větě dále doporučujeme za slovo "podporu" vložit slovní spojení 
ze "státního rozpočtu" 

Částečně akceptováno.  
Navrhovaná vyhláška provádí § 3a 
odst. 9 zákona o podpoře sportu. Znění 
úvodní věty navrhované vyhlášky je 
v tomto ohledu dostačující a v souladu 
s čl. 38 legislativních pravidel vlády. 
 
V ustanovení § 1 navrhované vyhlášky 
(domníváme se, že na toto ustanovení 
bylo připomínkou mířeno, neboť 
v úvodní větě se slovo „podporu“ 
nevyskytuje) byl text upraven dle 
připomínky Ministerstva průmyslu 
a obchodu i dalších připomínkových 
míst: 

„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.“ 
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č. 2 Doporučující 
K § 2 doporučujeme zvážit formát datové zprávy na PDF/A, vzhledem k tomu, že 
PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 
19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011. 

Neakceptováno. 
Formáty datové zprávy byly zvoleny 
vzhledem ke své dostupnosti 
a srozumitelnosti pro široké sportovní 
prostředí. Vzhledem k výše řečenému 
není v současnosti uvažováno o využití 
jiných formátů datových zpráv. 

č. 3 Doporučující 
K § 3 doporučujeme zvážit formát datové zprávy na XML, vzhledem k tomu, že XML 
je platformě nezávislý formát. 

Neakceptováno. 
Formáty datové zprávy byly zvoleny 
vzhledem ke své dostupnosti 
a srozumitelnosti pro široké sportovní 
prostředí. Vzhledem k výše řečenému 
není v současnosti uvažováno o využití 
jiných formátů datových zpráv. 
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Ministerstvo 
vnitra 

č. 1 Zásadní 
K odůvodnění: 
 Úprava zápisů do rejstříku, který je stanoven v § 3a zákona o podpoře 
sportu, se z povahy věci vztahuje nejen na prvozápisy v něm vedených údajů, ale 
také na zápis změn, jakož i na jejich výmaz. V kontextu zápisu změny a výmazu je 
nutné upozornit na § 3a odst. 8 předmětného zákona, který stanoví, že Ministerstvo 
vnitra poskytuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro účely zpracování 
údajů v rejstříku referenční údaje ze základního registru obyvatel. Podle 
souvisejícího § 5 odst. 1 zákona o základních registrech dále 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. 

Jinak je tomu ovšem U zápisů změn již zapsaných údajů, kdy např. u členů 
sportovních organizací lze změny údajů obsažených v registru obyvatel, jako je 
jméno či adresa místa trvalého pobytu (trvalé bydliště), nepochybně z tohoto registru 
převzít. 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. 

S ohledem na uvedené považujeme v souladu s principem právní jistoty 
zapisovaných osob, ať již fyzických nebo právnických, za vhodné v důvodové 
zprávě výslovně uvést, že povinné osoby jsou povinny zajistit zápis pouze těch 
údajů, které nelze zjistit ze základních registrů, a uvést příkladové situace, na které 
toto pravidlo dopadá. 
 

Akceptováno. Text Odůvodnění byl 
upraven dle připomínky Ministerstva 
vnitra, a to ve Zvláštní části na str. 6. 
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 č. 2 Doporučující 
Nad rámec návrhu: 
 V návaznosti na posuzování nynějšího návrhu prováděcího předpisu si 
dovolujeme upozornit, že legislativně technické řešení prováděného § 3a zákona 
o podpoře sportu vykazuje určité nedostatky. Text ustanovení by měl zohlednit, že, 
není-li zapisováno tzv. přímým přístupem, činí povinné subjekty právně toliko návrh 
na zápis. Samotný zápis pak provádí správce rejstříku. V souladu se stávající 
legislativní praxí považujeme za vhodné, aby zmocnění k využívání údajů 
z informačních systémů veřejné správy bylo rozšířeno též o informační systém 
evidence obyvatel, popř. informační systém cizinců, s oprávněním k využívání údajů 
ve tvaru předcházejícím současný stav. Dále dáváme ke zvážení zakotvení 
využívání údajů ze základního registru osob nad rámec veřejných údajů, ve smyslu 
§ 61 zákona o základních registrech. 
 

Vysvětleno.  
Připomínka bude brána v patrnost při 
nejbližší novelizaci zákona.  

č. 3 Doporučující 
Obecně: 
 Doporučujeme za slovo „podporu“ vložit slova „ze státního rozpočtu“ - viz § 
3a, 6b a 6c zákona o podpoře sportu. 
 

Akceptováno.  
Text vyhlášky byl doplněn dle 
připomínky Ministerstva vnitra. 

 

č. 4 Doporučující 
K § 2 odst. 1 až 3: 
 Navrhujeme za slova „elektronických formulářů“ vložit slova „zveřejněných 
na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“, dojde tak 
přesnému vymezení místa zveřejnění formulářů. 
 

Akceptováno.  
Text vyhlášky byl doplněn dle 
připomínky Ministerstva vnitra. 
 

Úřad vlády ČR 
- POU 
 
 
 
 
 

č. 1 Doporučující 
V úvodní větě předkládací zprávy se nachází zjevná nesprávnost, když je zde 
uvedeno, že materiál je předkládán vládě ČR. Vyhlášky se však předkládají 
k projednání pracovním komisím. Vládě ČR jsou předkládány pouze ve velmi 
výjimečných případech. Proto doporučujeme v předkládací zprávě úvodní větu 
upravit a to buď ve znění „Do mezirezortního připomínkového řízení je předkládán 
materiál …“ nebo „Pracovním komisím se k projednání předkládá materiál …“. 
 

Akceptováno jinak.  
Text Předkládací zprávy byl upraven dle 
připomínky Úřadu vlády ČR – POU 
a Ministerstva financí: 
 
„Legislativní radě vlády je předkládán 
materiál …“ 
 

Ministerstvo 
zemědělství 
 

č. 1 Doporučující 
Zmocňovací ustanovení obsažené v § 3a odst. 9 zákona č. 115/2001 Sb., 
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, dává možnost dvojího výkladu. 

Vysvětleno.  
Název vyhlášky je v souladu se zněním 
§ 3a odst. 9 zákona o podpoře sportu, 
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Není tedy patrné, zda se má vyhláškou stanovit formát a struktura datové zprávy 
pro všechny sportovní organice nebo jen pro sportovní organizace uvedené v § 
3a odst. 2 zákona, tj. ty, které žádají o podporu. Dáváme proto ke zvážení, zda 
v názvu vyhlášky nespecifikovat, že se vztahuje pouze na datové zprávy, jejichž 
prostřednictvím sportovní organizace žádající o podporu zapisují údaje, na což 
lze usuzovat s ohledem na požadované údaje, které jsou shodně v zákoně i 
vyhlášce uvedeny pouze pro sportovní organizace žádající o podporu ze státního 
rozpočtu. 

tj. k zmocňovacímu ustanovení daného 
zákona. Doplnění o požadované 
informace považujeme za nadbytečné, 
nadto by vedlo k ještě delšímu 
a komplikovanějšímu názvu, což 
považujeme za nežádoucí. 
 

č. 2 Doporučující 
Vzhledem k tomu, že údaje obsažené v § 2 odst. 2 návrhu vyhlášky vycházejí 
z údajů obsažených v § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve 
znění pozdějších předpisů, lze dovozovat, že povinnost uvést zmíněné údaje se 
vztahuje na organizace žádající o podporu. Z toho důvodu doporučujeme v § 2 
odst. 2 návrhu vyhlášky za slova „Sportovní organizace“ vložit slova „žádající o 
podporu“. 

Akceptováno.  
Text návětí § 2 odst. 2 byl upraven dle 
připomínky Ministerstva zemědělství 
i dalších připomínkových míst: 
„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“. 
 

č. 3 Doporučující 
Doporučujeme v odůvodnění lépe vysvětlit, zda uživatel rejstříku bude mít přístup 
přímo do rejstříku, kde bude moci upravovat své údaje bez vědomí MŠMT. Ze 
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, plyne, 
že správcem rejstříku je MŠMT a také vyhláška se má vztahovat na datové 
zprávy odeslané do datové schránky ministerstva. V odůvodnění je ale 
zmiňována aplikace rejstříku, do níž se přihlásí sportovní organizace a následně 
lze provádět zápisy do rejstříku. 

Vysvětleno. 
Uživatel rejstříku sportovních 
organizací, sportovců, trenérů 
a sportovních zařízení předkládá MŠMT 
údaje podle § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky 
k zápisu. Po kontrole údajů ze strany 
MŠMT zapíše uživatel do rejstříku 
sportovních organizací, sportovců, 
trenérů a sportovních zařízení další 
údaje dle odst. 2 § 2 návrhu vyhlášky. 
Zatím s online verzí není počítáno. 

Svaz měst a 
obcí České 
republiky 

č. 1 Zásadní 
Svaz se domnívá, že uvalení této povinnosti spočívající v zavedení jednotného 
formátu a struktuře datové zprávy bude pro sportovní organizace další 
administrativní a potažmo tedy i ekonomická zátěž. Dle názoru Svazu by stát měl 
místo přenášení další administrativní zátěže na sportovní organizace více 

Neakceptováno. 
Připomínka není relevantní ve věci 
týkající se obsahu Vyhlášky vztahující 
se k zavedení Rejstříku sportovních 
organizací, sportovců, trenérů 
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podporovat sport. Příkladem tohoto nevyhovujícího stavu je, že nebyl letos vyhlášen 
ani program na provoz, opravu a údržbu pro sportovní spolky. Na místo státu musí 
vstoupit obce, kraje a zdroje domácností, aby udržely existenci sportovišť.  Svaz 
proto v souvislosti s dalším zaváděním povinností pro sportovní spolky požaduje 
zavedení předvídatelného, systémového a dostatečného financování nejen v oblasti 
investičních výdajů, ale i provozních nákladů v oblasti sportu jak vrcholového, tak 
toto spolkového (dobrovolnického, amatérského). 

a sportovních zařízení. 
 

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

č. 1 Doporučující 
I.OBECNÉ INFORMACE K APLIKACI PRAVIDEL VEŘEJNÉ PODPORY 
V případě poskytování podpory ve formě dotace ze státního rozpočtu na základě 
Zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb., je 
zapotřebí brát zřetel na pravidla veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Pro vyhodnocení jednotlivých definičních znaků je na 
místě zmínit rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. 6. 2014 ve věci 
SA.33575(2013/NN) – Česká republika - Podpora pro nezisková sportovní zařízení 
od ústředních vládních institucí, na základě kterého bylo konstatováno, že dané 
opatření (vycházející z Koncepce státní podpory sportu1) do určité míry zakládá 
veřejnou podporu. V předmětném rozhodnutí se Evropská komise detailně zabývala 
vyhodnocením všech definičních znaků veřejné podpory, tedy je možné 
z předmětného rozhodnutí při vyhodnocování definičních znaků vycházet. Evropská 
komise se dále zabývala slučitelností daného opatření a následně prohlásila dané 
opatření za slučitelné přímo podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování 
Evropské unie.  
 
Pokud by se nová Koncepce sportu lišila od Koncepce státní podpory sportu 
vycházející z Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 167 o 
Koncepci státní podpory sportu v České republice, bylo by nezbytné u dotací 
zakládajících veřejnou podporu aplikovat pravidla veřejné podpory. V případě 
podpory sportu je možné využít Nařízení Komise (EU) 1407/2013 ze dne 
18. prosince o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
podporu de minimis (limit 200 000 EUR na jeden podnik a období tří fiskálních let) 
nebo na podporu sportovní infrastruktury Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým 
se v souladu s články 107 a 108 SFEU prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení 651/2014“)2 konkrétně jeho čl. 55. 

Neakceptováno.  
Navrhovanou úpravu nelze provést, 
neboť jde nad rámec zákonného 
zmocnění; bez úpravy na úrovni zákona 
danou problematiku nelze řešit. 

                                            
1 Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v České republice  
2 Ve znění Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017 
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 č. 2 Doporučující 

I.DOPORUČENÍ ROZŠÍŘENÍ FORMÁTU A STRUKTURY DATOVÉ ZPRÁVY  
V případě aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 je nutno dodržet obecná 
pravidla obsažená v Kapitole I Nařízení 651/2014. Jedním z těchto pravidel je 
pravidlo motivačního účinku (čl. 6 Nařízení 651/2014). Podpora se považuje za 
podporu s motivačním účinkem, pokud příjemce předložil dotyčnému poskytovateli 
písemnou žádost o podporu před zahájením prací na projektu nebo činnosti. 
V žádosti o podporu je nezbytné uvést alespoň tyto údaje: název a velikost podniku, 
popis projektu (včetně termínu jeho zahájení a ukončení), umístění projektu 
(činnosti) seznam nákladů projektu, druh podpory (např. dotace). U podpory ad hoc 
poskytnuté velkým podnikům je nezbytné dodržet náležitosti čl. 6 bod 3 Nařízení 
651/2014. 

Neakceptováno. 
Navrhovanou úpravu nelze provést, 
neboť jde nad rámec zákonného 
zmocnění; bez úpravy na úrovni zákona 
danou problematiku nelze řešit. 

 č. 3 Doporučující 
I.NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU 
 
Na základě výše uvedeného a především se zohledněním četnosti využívání 
Nařízení 651/2014 doporučuji zahrnout do formátu a struktury datové zprávy 
vymezené v § 2 předkládané vyhlášky i rozhodné údaje pro splnění motivačního 
účinku (čl. 6 bod 2 Nařízení 651/2014).  Byla by tak splněna jedna z nezbytných 
podmínek pro úspěšnou aplikaci Nařízení 651/2014, a to v těch případech provozní 
a investiční podpory na sportovní infrastrukturu, která by zakládala veřejnou 
podporu. Úřad je připraven poskytnout v případě aplikace Nařízení 651/2014, popř. 
Nařízení 1407/2013 potřebnou součinnost. 
 

Neakceptováno. 
Navrhovanou úpravu nelze provést, 
neboť jde nad rámec zákonného 
zmocnění; bez úpravy na úrovni zákona 
danou problematiku nelze řešit. 
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Úřad vlády 
České 
republiky – 
odbor 
kompatibility 

č. 1 Doporučující 
Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného 
vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů 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 článků 45 až 55 SFEU.  

 
Předloženého návrhu 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 Smlouvy prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.  

Připomínky a návrhy změn: 
 
Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu žádné věcné připomínky.  
Závěr: 
 

Akceptováno.  
Text Odůvodnění byl doplněn dle 
připomínky Odboru kompatibility ÚVČR, 
a to v bodě III. (Zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými 
zásadami práva Evropské unie) na 
str. 3 - 4. 
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Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno 
právo EU         

a návrh není s právem EU v rozporu.   

Formální nedostatek návrhu je nutné napravit.  

ČUS č. 1 Doporučující 
K textu Vyhlášky 
ČUS navrhuje:  

 v §2 odst. 1 
- Zpřesnit text tak, aby bylo zřejmé, že zasláním požadované datové zprávy 

bude sportovní organizace zapsána v rejstříku, tj. takto:  
„Sportovní organizace žádající o podporu se zapíše do rejstříku prostřednictvím 
elektronických formulářů těmito strojově čitelnými údaji ….“ – viz údaje pod písm. a) 

- Oddělit údaj o ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho 
datum od údajů, kterými se organizace do rejstříku zapisuje, tj. od údajů 
uvedených pod písm. a); např. zařazením samostatného odstavce s textem 
„Sportovní organizace uvedená v odstavci 1 zapíše do rejstříku své ukončení 
činnosti v oblasti sportu a jeho datum.“ 

- - zcela vypustit písm. c), neboť je zde nesystémově zařazen mezi údaji o 
zapisované sportovní organizaci jeden z údajů o organizaci, která je v ní 
sdružena. 

 v §2 odst. 2 písm. a) 
- zpřesnit, zda se v případě údaje u sdružené organizaci o jejím případném 

členství v jiné sportovní organizaci jedná o údaj povinný či fakultativní; 
z textu „případně členství v jiné sportovní organizaci“ není zřejmé, zda je tím 
míněno, že se má tento údaj uvést tehdy, kdy takové členství existuje nebo 
tento údaj není vůbec povinný a lze ho uvést jen fakultativně; ČUS má za to, 

Neakceptováno. 
Bude rozpracováno v metodickém 
pokynu k Rejstříku sportovních 
organizací, sportovců, trenérů 
a sportovních zařízení. 
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že Vyhláškou by mohlo dojít ke zpřesnění zákonného ustanovení v tomto 
směru.  
V souvislosti s touto připomínkou je však třeba uvést že byl-li by tento údaj 
povinný, jedná se o prakticky nesplnitelnou podmínku ze strany střešní 
organizace, která nemá a ani nemůže mít údaje o členství svých členů 
v jiných organizacích. Navíc se jedná o údaj naprosto nadbytečný a pro 
účely rejstříku nepotřebný. Jako příklad lze uvést víceoborovou 
tělovýchovnou jednotu, která je v důsledku své činnosti v různých 
sportovních odvětví (např. fotbal, volejbal, šachy) sdružena ve třech 
národních sportovních svazech. U všech těchto sportovních svazů je pak 
v rejstříku zapsána a není tak důvodu tyto totožné údaje zapisovat do 
rejstříku z několika zdrojů a vyžadovat po sportovních organizacích zapsání 
údajů, které nejsou objektivně schopny získat nebo u nich zaručit aktuálnost.  

  v §2 odst. 2 písm. f) 
- Doplnit, že sportovním zařízením, které užívá pro činnost v oblasti sportu, se 

míní zařízení, které má sportovní organizace ve vlastnictví či ho dlouhodobě 
užíván na základě smluvního vztahu, např. smlouvě o nájmu či výpůjčce 

V tomto směru by bylo rovněž vhodné v metodickém pokynu k Vyhlášce definovat, 
co je míněno údaji o výši a účelu podpory ze státního rozpočtu.  
 
K odůvodnění: 
ČUS doporučuje:  

 U položky v CSV souboru, kterým budou zapisovány údaje o sdružených 
sportovních organizacích 

- Vytvořit číselník pro předmět hlavní činnosti a činnosti v oblasti sportu; 
- Vypustit položku „ukončení činnosti“ a v případě tohoto údaje vycházet 

z domněnky, že pokud střešní organizace při dalším zápise svých 
sdružených organizací některou již neuvede, došlo u ní k ukončení činnosti 
v oblasti sportu; 

 Vypustit položku „členství v jiné organizaci“ s odkazem na argumentaci výše 
u připomínky k ustanovení v §2 odst. 2 písm. a) 

 U položky v CSV souboru, kterým budou zapisovány údaje o fyzických 
osobách 

- Vypustit položku SVAZ; členství fyzické osoby v národním sportovním svazu 
řeší zápisy od těchto jednotlivých svazů; u příslušných sportovních svazů je 
naprosto zřejmé, že nebudou zapisovat členy z jiných sportovních odvětví 
(např. Český svaz kanoistů nebude zapisovat fotbalisty); 
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- Přidání a posloupnost položek by měla být následující: Klub/IČO, 
Klub/název, Sport (oddíl), Oddíl IČO, Oddíl název, Sportovec, Trenér – viz 
příklady níže 

 1 oddílová Víceoddílová 
bez PS 

Víceoddílová 
bez PS 

Víceoddílová s 
PS 

Jméno Karel 
Vonásek 

Josef Dvořák Josef Dvořák Tomáš Novák 

Klub IČO 89515421 22233311 22233311 55566699 

Klub název FC Horní 
Dolní 

TJ Horní TJ Horní TJ Vraná 

Sport 
(oddíl) 

Fotbal Basketbal Házená Volejbal 

Oddíl IČO X X X 66622211 

Oddíl 
název 

X X X  Volejbal Vraná 

Sportovec ano ne ano ano 

Trenér ne ano ne  Ne 

Závěrem je třeba konstatovat, že zák. č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, k jehož 
provedení v oblasti rejstříku je Vyhláška vydávána, byl v roce 2001 přijat s cílem 
deklarovat sport jako veřejně prospěšnou činnost s dopadem na povinnosti státních 
a veřejnoprávních institucí jej podporovat. Současná úprava rejstříku v ustanovení § 
3a cit. zák. je však v přímém rozporu s tímto záměrem, když klade na sportovní 
organizace zcela nepřiměřenou zátěž a navíc stanovuje povinnosti, které zřejmě 
v mnoha případech nebude možné objektivně splnit. Jako příklad lze uvést již shora 
zmiňovaný údaj o členství sdružené organizace jinde nebo údaj o aktuální adrese 
bydliště člena – fyzické osoby. Sportovní organizace jakožto dobrovolný spolek 
nemá totiž žádné donucovací prostředky, jako je tomu u státního aparátu (např. 
pořádkové pokuty), aby zajistila, že jí členové budou hlásit požadované údaje a 
jejich změny. 
 
ČUS tak doporučuje iniciovat změnu zákona o podpoře sportu následovně: 
 

 u fyzických osob, tj. sportovců, trenérů apod. zapisovat do rejstříku jméno, 
příjmení a rodné číslo; u rodného čísla se jedná o jednoznačný identifikátor, 
který se v čase nemění a z ostatních státních a dalších evidencí lze podle 
něj k dané osobě přiřadit pro konkrétní účely potřebný údaj (např. tedy 
aktuální bydliště); 
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 omezit údaje vyžadované o sdružených organizacích na údaj o názvu a IČO; 
všechny ostatní údaje lze na jejich základě opět získat z jiných, a to i 
veřejných rejstříků (např. ve spolkovém rejstříku je mimo jiné uveden i účel 
spolku, z něhož lze lehce dovodit, zda se daný spolek zabývá sportovní 
činností, včetně jejího ukončení). 
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