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N  á  v  r  h  

 

ZÁKON 
 

ze dne …….. 2018, 

 

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ  

Změna zákona o podpoře sportu 

 

Čl. I 

 

 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona 

č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 230/2016 Sb., a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. § 3 a 3a včetně nadpisů znějí: 

 

„§ 3 

Národní sportovní agentura 
 

(1) Zřizuje se Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad ve věcech sportu, 

turistiky a sportovní reprezentace státu (dále jen „Agentura“). 

 

(2) Agentura je organizační složkou státu a účetní jednotkou. 

 

(3) Sídlem Agentury je Praha. 

 

(4) V čele Agentury stojí předseda Agentury. 

 

§ 3a 

Předseda Agentury 

 

(1) Předsedu Agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. 

 

(2) Funkční období předsedy Agentury je 6 let. Předseda Agentury může být jmenován 

opětovně. 

 

(3) S funkcí předsedy Agentury je neslučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího 

nebo kontrolního orgánu podnikajících osob, výkon jakékoli funkce ve sportovní organizaci a 

výkon podnikatelské, poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti a jiné výdělečné činnosti 

v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické. Majetková účast 

předsedy Agentury na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu je vyloučena. 

Ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o střetu zájmů se nepoužije. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB3HEDHU8)



2 

 

(4) Vláda odvolá předsedu Agentury z jeho funkce, pokud přestal splňovat podmínky 

pro jeho jmenování podle odstavce 3. 

 

(5) Vláda může předsedu Agentury z jeho funkce odvolat pouze pokud 

a) porušil své povinnosti vyplývající z jeho funkce zvlášť hrubým způsobem, 

b) z důvodů na jeho straně není schopen funkci předsedy Agentury vykonávat po dobu delší 

6 měsíců, nebo 

c) o to požádal.“. 

 

2. Za § 3a se vkládají nové § 3b až § 3e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4 a 5 

znějí: 

 

„§ 3b 

Místopředsedové Agentury 

 

(1) Předseda Agentury jmenuje dva místopředsedy Agentury. 

 

(2) Místopředsedové Agentury zastupují předsedu Agentury v době jeho nepřítomnosti 

v rozsahu a pořadí stanoveném předsedou Agentury. 

 

(3) Místopředsedové Agentury vykonávají některé pravomoci předsedy Agentury 

v rozsahu stanoveném předsedou agentury. 

 

(4) S funkcí místopředsedy agentury je neslučitelná řídící funkce ve sportovní organizaci, 

podnikatelská, poradenská nebo zprostředkovatelská činnost a jiná výdělečná činnost v oblasti 

sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické, a dále majetková účast 

na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu. 

 

§ 3c 

Dozorový orgán Agentury 

 

(1) Orgánem pro dohled nad poskytováním podpory sportu je dozorový orgán Agentury. 

 

(2) Dozorový orgán Agentury tvoří 

a) 5 členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 

ministra obrany, ministra vnitra, ministra pro místní rozvoj a ministra financí, z řad 

zaměstnanců těchto úřadů,  

b) 5 členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které volí Poslanecká 

sněmovna; jejich členství v tomto orgánu zaniká odvoláním Poslaneckou sněmovnou nebo 

zánikem funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

 

(3)  Členové dozorového orgánu Agentury nejsou zaměstnanci Agentury. 

 

(4) S funkcí člena dozorového orgánu je neslučitelná řídící funkce ve sportovní organizaci, 

podnikatelská, poradenská nebo zprostředkovatelská činnost a jiná výdělečná činnost v oblasti 

sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické, a dále majetková účast 

na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu. Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o střetu 

zájmů se nepoužije. 

 

(5) Dozorový orgán Agentury volí ze svých členů předsedu a jednoho místopředsedu. 
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(6) Pravidla jednání a způsob rozhodování dozorového orgánu Agentury vydává dozorový 

orgán Agentury. 

 

(7) Dozorový orgán rozhoduje hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy. 

 

(8) Dozorový orgán Agentury kontroluje činnost a hospodaření Agentury a jejích orgánů. 

 

(9) Dozorový orgán Agentury projednává 

a) návrh rozpočtu Agentury včetně jeho změn, rozpočtová opatření a závěrečný účet 

rozpočtové kapitoly Agentury, 

b) návrh plánu státní politiky v oblasti sportu, 

c) návrh programů na použití prostředků na podporu sportu včetně jejich změn a doplňků, 

d) návrh plánu kontrolní činnosti Agentury včetně jeho změn a doplňků, 

e) výsledky kontrolní činnosti Agentury. 

 

(10) Své závěry z projednání záležitostí podle odstavce 9 předkládá dozorový orgán 

předsedovi Agentury.  

 

§ 3d 

Působnost Agentury 

 

(1) Agentura 

a) vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen „plán“) a předkládá jej vládě 

ke schválení, 

b) koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu, 

c) poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných 

programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace, 

d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým 

příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytl, 

e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, 

pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky, 

zahrnující účast reprezentantů na sportovních akcích v České republice a zahraničí, 

f) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a vydává 

program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, 

g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní 

úmluvy proti dopingu ve sportu4), 

h) koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva školství mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, 

i) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního 

rozpočtu podle § 6b a osob podle § 6c odst. 1, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na 

jejichž činnost se žádá o poskytnutí podpory (dále jen „rejstřík“), 

j) zajišťuje propagaci sportu. 

 

(2) Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. h) je organizační složkou státu; 

zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní 

sportovní reprezentaci. 
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(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center 

podle odstavce 1 písm. h) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Agentura v součinnosti 

s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany 

a předkládá jej vládě ke schválení. 

 

§ 3e 

Rejstřík 

 

(1)  Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů 

o sportovních organizacích, sportovcích, sportovních zařízeních a dalších osob podle § 6b. 

Správcem rejstříku je Agentura. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů 

sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku 

je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b se zapíše 

do rejstříku. 

 

(3) Sportovní organizace uvedená v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu zapsat 

do rejstříku tyto údaje a jejich změny: 

 

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 písmen a) a b), 

d) jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu5) 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, 

e) údaje v rozsahu písmene d) o sportovci nebo trenérovi u ní evidovaném, pokud tyto údaje 

nezapsala sportovní organizace, ve které je sdružena, 

f) datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní 

organizace v daném kalendářním roce evidován, 

g) datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu f), 

h) sportovní zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu; do rejstříku zapíše adresu 

sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení, údaje o výši a účelu podpory ze 

státního rozpočtu podle § 6b nebo § 6c, a do 31. března každého kalendářního roku 

následujícího po roce poskytnutí dotace údaje o využití sportovního zařízení za předchozí 

kalendářní rok, byla-li dotace poskytnuta na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného 

a nehmotného dlouhodobého majetku. 

 

(4) Osoba žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) je povinna 

bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku údaje podle odstavce 3 písm. h) a jejich změny. 

 

(5) Sportovní organizace má v rejstříku přístup k údajům o sportovcích a trenérech u ní 

evidovaných a sportovních organizacích v ní sdružených. 

 

(6) Údaje podle odstavce 3 písm. d) až g) jsou v rejstříku zapsány nejdéle po dobu 10 let 

ode dne, kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v odstavci 3 písm. f). 
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(7) Agentura ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rejstříku. 

 

(8) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Agentuře pro účely 

zpracování údajů v rejstříku referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje 

z agendového informačního systému evidence obyvatel a údaje z agendového informačního 

systému cizinců. Ze základního registru obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, 

příjmení, adresa místa pobytu, datum a místo narození, datum úmrtí, státní občanství a čísla 

elektronicky čitelných identifikačních dokladů fyzické osoby. Z agendového informačního 

systému evidence obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, 

adresa místa pobytu, datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, 

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený 

za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Z agendového 

informačního systému cizinců se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

datum narození, rodné číslo, státní občanství, druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích 

adres místa trvalého pobytu, omezení svéprávnosti, datum úmrtí, den, který byl v rozhodnutí 

soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený 

za mrtvého nepřežil. 

 

(9) Agentura stanoví vyhláškou formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím 

sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje podle odstavců 3 a 4. 

_______________________________ 
4) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva 

zahraničních věcí pod č. 58/2007 Sb. m. s. 
5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

3. V § 4 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra 

ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní 

reprezentaci a přípravu sportovních talentů a zřizují svá resortní sportovní centra a zabezpečují 

jejich činnost.“. 

 

4. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří podmínky pro rozvoj sportovní infrastruktury 

v rámci programů péče o cestovní ruch.“. 

 

5. § 6b včetně nadpisu a poznámky pod čarou 6 zní: 

 

„§ 6b 

Podpora sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu 

 

(1) Agentura poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu formou dotace 

a) sportovním organizacím na podporu sportu, zejména na podporu sportu dětí a mládeže, 

sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob, a na podporu úspěšných 

sportovních reprezentantů České republiky, zahrnující též výdaje na zajištění činnosti 
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sportovních organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku a na pořádání významných sportovních akcí podle § 6c, 

b) osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení 

hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

c) osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořádání významných sportovních akcí 

osobám podle § 6c. 

 

(2) Podporu sportu podle odstavce 1 lze poskytnout pouze žadateli zapsanému v rejstříku. 

Agentura neposkytne podporu sportu podle odstavce 1, pokud údaje žadatele uvedené 

v rejstříku neodpovídají skutečnosti, nebo žadatel v uplynulých 3 letech opakovaně nebo 

závažným způsobem porušil podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu podle 

tohoto zákona, pravidla boje proti dopingu nebo závažným způsobem ohrozil naplňování 

programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, anebo který byl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností v oblasti sportu, nebo 

pro trestný čin dotačního podvodu, nedošlo-li k zániku účinků odsouzení pro tento trestný čin. 

 

(3) Agentura může na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci poskytovat sportovní 

organizaci dotace na realizaci víceletého projektu; tím není dotčeno ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 218/2000 Sb. 

 

(4) Okruh příjemců a podmínky poskytnutí podpory podle odstavce 1, včetně délky 

časového období, na něž je program na poskytování podpory vyhlášen, stanoví Agentura. 

 

(5) Sportovní organizace, která je příjemcem podpory sportu podle odstavce 1, může tuto 

podporu v souladu s podmínkami pro její použití dále poskytnout jiné členské sportovní 

organizaci zapsané v rejstříku, která je v ní sdružena6), s níž se na takovém postupu dohodne. 

___________________________________ 
6) Např. § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 27 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.“. 

 

6. V § 6c odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Žádost o souhlas vlády podává osoba, která 

se hodlá o pořádání akce ucházet, prostřednictvím Agentury.“. 

 

7. V § 6c odstavec 3 zní: 

 

„(3) Podporu významných sportovních akcí mimořádné důležitosti ze státního rozpočtu, 

k nimž dala vláda souhlas podle odstavce 1, poskytuje zejména Agentura.“. 

 

8. V §6d odstavec 1 zní: 

 

„(1) Agentura koordinuje poskytování podpory na základě tohoto zákona s Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže.“. 

 

9. V § 7d odstavce 2 a 3 znějí: 

 

„(2) Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3e odst. 2 nesplní 

povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu 

do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3e odst. 3. 
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(3) Osoba podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost 

zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu stanoveném v § 3e odst. 4 nebo 

jejich změny.“. 

 

10. V § 7f odstavec 2 zní: 

 

„(2) Přestupky podle § 7d odst. 2 a 3 projednává Agentura; Agentura pokutu za přestupek 

neuloží, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.“. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 

1. Návrh první systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst předloží 

předseda Agentury po projednání s Ministerstvem financí Ministerstvu vnitra do 1 měsíce 

po jeho jmenování. 

 

2. Návrh první organizační struktury Agentury předloží předseda Agentury Ministerstvu 

vnitra k vyjádření do 1 měsíce ode dne schválení prvních systemizací podle odstavce 1 

vládou. 

 

3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předá Agentuře spisy a dokumenty 

související s výkonem působnosti podle § 3d zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve 

znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona, do prvního dne čtvrtého měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém zákon nabyde účinnosti. 

 

4. Do doby stanovené v bodě 3 vykonává působnost Agentury Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. Návrh státního rozpočtu v oblasti sportu pro rok 2020 a návrhy výzev 

k podávání žádostí o podporu sportu připraví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ve spolupráci s Agenturou. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy  

České republiky 
 

Čl. III 

 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky ve znění zákonů č. 34/1970 Sb., č. 147/1970 Sb., č. 125/1973 Sb., č. 25/1976 

Sb., č. 118/1983 Sb., č. 60/1988 Sb., č. 37/1989 Sb., č. 173/1989 Sb., zákonného opatření 

č. 9/1990 Sb., zákonů č. 93/1990 Sb., č. 126/1990 Sb., č. 203/1990 Sb., č. 288/1990 Sb., 

zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákonů č. 575/1990 Sb., č. 173/1991 Sb., č. 283/1991 Sb., 

č. 19/1992 Sb., č. 23/1992 Sb., č. 103/1992 Sb., č. 167/1992 Sb., č. 239/1992 Sb., zákonného 

opatření č. 350/1992 Sb., zákonů č. 358/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 474/1992 Sb., č. 548/1992 

Sb., č. 21/1993 Sb., č. 166/1993 Sb., č. 285/1993 Sb., č. 47/1994 Sb., č. 89/1995 Sb., 

č. 289/1995 Sb., č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona 

č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona 

č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., 

zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 

Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 

Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 
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Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 

č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., 

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 

Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 

304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 

zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 

Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 24/2017 

Sb., zákona č. 59/2017 Sb. a zákona č. 246/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 se doplňuje bod 17, který zní: 

„17. Národní sportovní agentura.“. 

 

2. V § 7 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy 

pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro 

vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké 

hodnosti, pro státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu.“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o státní službě 
 

Čl. IV 

 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zákona 

č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., 

zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb., mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno p), které zní: 

„p) předsedu a místopředsedy Národní sportovní agentury.“. 

 

2. V § 33 odst. 1 se doplňuje písmeno y), které zní: 

„y) předsedu a místopředsedy Národní sportovní agentury.“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 

státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 
 

Čl. V 

 

 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 

parlamentu, ve znění zákonů č. 138/1996 Sb., č. 287/1997 Sb., č. 155/2000 Sb., č. 231/2001 

Sb., č. 309/2002 Sb., č. 420/2002 Sb., č. 425/2002 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 427/2003 Sb., 

č. 49/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., č. 388/2005 

Sb., č. 531/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 326/2009 Sb., 

č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákonů č. 346/2010 
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Sb., č. 347/2010 Sb., č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 267/2011 

Sb., zákonů č. 364/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného 

pod č. 181/2012 Sb., zákonů č. 11/2013 Sb., č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu 

vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákonů č. 185/2014 Sb., č. 359/2014 Sb. a č. 24/2017 Sb., 

se mění takto: 

 

1. V § 1 odstavci 1 písmeno f) zní: 

„f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena, 

místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, člena Národní 

rozpočtové rady, člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a předsedy 

Národní sportovní agentury (dále jen „představitel“),“. 

 

2. V části druhé se za hlavu devátou doplňuje hlava desátá, která včetně nadpisu zní: 

 

„HLAVA DESÁTÁ 

Náležitosti předsedy Národní sportovní agentury 

 

§ 27j 

Plat 

 

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží plat určený z platové základny platovým 

koeficientem ve výši 2,06. 

 

§ 27k 

Náhrady výdajů 

 

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží 

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f) ve výši 30 % platové 

základny, 

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch), 

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené 2,5 násobkem sazby stanovené 

zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru, 

d) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty 

naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění. 

 

§ 27l 

Naturální plnění 

 

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), 

e) a i).“. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Účinnost 

 

Čl. VI 

  

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 
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